
   

31. szám                                                                                                                                             2014. október

„A helyi önkormányzás a település, valamint a megye választópolgárai közösségének joga, melynek során
érvényre  jut  az  állampolgári  felelősségérzet,  kibontakozik  az  alkotó  együttműködés  a  helyi  közösségen
belül.” 
„A helyi  önkormányzás  a  helyi  közügyekben demokratikus  módon,  széles  körű nyilvánosságot  teremtve
kifejezi és megvalósítja a helyi közakaratot.”

/Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 2.§ (1)-(2) bekezdése) /
 
A  helyi  önkormányzati  képviselők  és  polgármesterek  általános  választásának  napja  2014.  október  12.
(vasárnap), ekkor kerülnek megválasztásra a megyei közgyűlés tagjai is. 
A szavazás 6.00 órától 19.00 óráig tart a kijelölt szavazóköri helyiségekben az alábbiak szerint:

1. számú szavazókör 2. számú szavazókör
A szavazókör címe:

Községi Önkormányzat 8161 Ősi, Kossuth L. u. 40.
A szavazókör címe:

Közösségi helyiség 8161 Ősi, Kossuth L. u. 117.
001. szavazókörhöz tartozó címek 002. szavazókörhöz tartozó címek

Ady Endre utca 22-től páros házszámok
Ady Endre utca 35-től páratlan házszámok
Árpád utca teljes közterület
Béke utca 1-14-ig folyamatos házszámok
Béke utca 16.
Bem utca teljes közterület
Deák Ferenc utca teljes közterület
Dobos Kovács János utca teljes közterület
Kert-köz teljes közterület
Kossuth Lajos utca teljes közterület
Petőfi Sándor utca teljes közterület
Ságvári Endre utca teljes közterület
Sallai Imre utca teljes közterület
Szigetpuszta utca teljes közterület

Ady Endre utca 1-33. páratlan házszámok
Ady Endre utca 2-20. páros házszámok
Béke utca 15-15/A. folyamatos házszámok
Béke utca 17-től folyamatos házszámok
Csapási út teljes közterület
Dózsa György utca teljes közterület
József Attila utca teljes közterület
Ladányi utca teljes közterület
Rózsa utca teljes közterület
Szőlőhegy utca teljes közterület

Szavazni  személyesen  az  értesítőben  megjelölt  helyen  és  időben,  érvényes arcképes  igazolvánnyal
(személyazonosító igazolvány, vagy vezetői engedély, vagy útlevél),  és személyi azonosítót vagy lakcím
igazolására szolgáló igazolványok együttes bemutatásával lehet. 
Amennyiben a választópolgár egészségi állapota vagy fogyatékossága miatt gátolt a mozgásában és nem tud
elmenni  a  szavazóhelyiségbe,  mozgóurnát kérhet. A kérelemnek a szavazás  napján 15 óráig  meg kell
érkeznie a lakcím szerint illetékes szavazatszámláló bizottsághoz. 
Érvényes szavazat: Akkor érvényes a szavazat, ha a választópolgár a jelölt (megyei közgyűlés esetében lista)
melletti körben két egymást metsző vonallal (x vagy +) szavaz. Egyéni listás jelöltek esetében Ősi községben a
képviselő-jelöltek közül legfeljebb 6 fő választható. Érvényes a szavazat akkor is, ha a megengedettnél (6 fő)
kevesebb jelöltre szavaz a választópolgár. 

Helyi Választási Iroda

A MI ÚJSÁGUNK
ŐSI KÖZSÉG

ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA
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Ősi Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntései

2014. május 29-i ülésén a Képviselő-testület
traktor  és  hozzá  tartozó  kiegészítők  (sószóró,

homlokrakodó, árokásó adapterek) vásárlásáról döntött,
elsősorban pályázati forrás felhasználásával. 

a  játszótér  kivitelezési  munkálatainak  elvégzéséhez
műszaki ellenőri feladatok ellátásával az ARCHITECHT
Kft-ét bízta meg.

a  polgármestert  2013.  májusa  és  2014.  áprilisa  között
végzett munkájáért elismerésben részesítette.

Az  óvoda  közalkalmazottainak,  valamint  nem
köztisztviselő  önkormányzati  dolgozók  részére  8.000,-
Ft összegben biztosított cafeteria-juttatást 2014. június 1.
napjától,  illetve július 1-jétől szeptember  30. napjáig a
munkavezetői  feladatokat  ellátó  közfoglalkoztatott
részére 5.000,- Ft összegben.

a  Többcélú  Társulási  Megállapodás  belső  ellenőrzésre
vonatkozó  szabályainak  módosításához  hozzájárulását
adta, 

megállapította a Gólyafészek Óvoda 2014/2015. nevelési
évre  vonatkozóan  csoportlétszámait  és  pedagógus
létszámait 

az  adósságkonszolidációban  részt  nem  vett  települési
önkormányzatok  fejlesztési  támogatása  céljából
megállapított,  közutak,  közterületek  felújítására  és
építésére vonatkozó közbeszerzési eljárás közbeszerzési
szakértői feladataival Dr. Horváth Klaudia közbeszerzési
szakértőt bízta meg. 

módosította  a  2014.  évi  költségvetéséről  szóló
rendeletet.

módosította  a  helyi  Építési  Szabályzatot  a  gazdasági
szolgáltató  övezetek  beépítettségére  és  a  magánútra
vonatkozó rendelkezések vonatkozásában.

2014. június 6-i ülésén:
bérbe adta a Geotechnika ’84 Víz- és Csatorna Építő Kft.

részére  az  Ősi,  792  hrsz.  és  811.  hrsz  alatti
önkormányzati  területeket,  kő  deponálása  céljára,
80.000,- Ft/hó bérleti díj ellenében. 200.000,- Ft összegű
kaució  letétbe  helyezésre  került  annak  biztosítása
érdekében,  hogy  a  bérlő  a  bérelt  területeket  azok
használatának megszűnését követően eredeti állapotában
adja vissza bérbeadó részére. 

2014. június 12-i ülésén:
elfogadta  Ősi  Község  Önkormányzata  közbeszerzési

szabályzatát. 
elfogadta  Ősi  Község  Önkormányzata  2014.  évi

közbeszerzési tervét. 
2014. június 26-i ülésén:
Megtárgyalta  és  elfogadta  az  Ősi  „Gólyahír”  Tánc

Egyesület,  a  Magyar  Máltai  Szeretetszolgálat  Ősi
Csoportja,  az Ősi  Kolping Család Egyesület  2013.  évi
tevékenységéről szóló beszámolókat, a civil szervezetek
munkájáért elismerését és köszönetét fejezte ki.

az  „Ősiért!”  Közhasznú  Egyesület  beszámolójának
megtárgyalását  az  Egyesület  képviselőjének távollétére
való  tekintettel  a  soron  következő  testületi  ülésre
elnapolta. 

Androvics Éva védőnő beszámolóját a védőnői feladatok
ellátásáról megtárgyalta, a beszámolót elfogadta. 

az  Eötvös  Károly  Megyei  Könyvtár  Ősi  Község
Önkormányzatával  könyvtárellátási  szolgáltatás
nyújtásáról és igénybevételéről szóló megállapodásában
foglaltak 2013. évi teljesülésére vonatkozó tájékoztatóját
megtárgyalta, a beszámoló kapcsán észrevételeket tett.

kinyilvánította azon szándékát, hogy részt kíván venni a
2014.  évi  „A  nyári  diákmunka  elősegítése  2014”
programban.  A  programban  a  diákok  2014.  július  1.
napjától  2014.  augusztus  31.  napjáig  vettek  részt,
hivatalsegéd, és közterületi segédmunkás munkakörben.
Összesen 14 fő diák került foglalkoztatásra.

Az Ősi Általános Iskola teremfelújítása céljára 325.000,-
Ft összegű forrást biztosított. 

A  játszótér  melletti  területen  elektromos  áram
vételezésének  lehetősége  érdekében  mérőhely
kialakításához  189.600,-  Ft  +  ÁFA  összegű  forrást
biztosított, a kivitelezéssel a Fényáram Bt-t bízta meg.

A játszótéri szegély megépítéséhez 220.778,- Ft összegű
forrást  biztosított.  A játszótér  műszaki  átadására 2014.
augusztus 8. napján sor került. 

Meghatározta  a  közbeszerzéssel  érintett  építési
beruházásokat, ezek fedezeti forrásaként 38.620.000,- Ft
összeget biztosított.

Ősi  Község  Önkormányzata  2014.  évi  közbeszerzési
tervét módosította a közbeszerzés kiírási időpontjának és
pénzügyi forrásának vonatkozásában. 

2014. augusztus 19-i ülésén: 
Megtárgyalta  az  óvodában  munkát  vállaló

óvodapedagógus  szolgálati  lakás  iránti  kérelmét.  Az
óvónő a pályázott és elnyert állást nem foglalta el, ezért
az ügyben érdemi döntés nem vált szükségessé.

2014. augusztus 28-i ülésén
jogszabályban  előírt  kötelezettségének  megfelelően  az

ivóvízellátó víziközmű-rendszer és a szennyvízcsatorna
hálózat  2015-2029.  évi  a  Gördülő  Fejlesztési  Tervét
jóváhagyta. 

az  „Ősiért!”  Közhasznú  Egyesület  2013.  évi
tevékenységéről  szóló  beszámolót  megtárgyalta,  azt
elfogadta.   Az  egyesület  munkájáért  elismerését  és
köszönetét fejezte ki.

Az Óvoda 2013/2014-es nevelési évben végzett nevelő
munkájáról  szóló  beszámolót  megtárgyalta,  a
beszámolót elfogadta. 

Megválasztotta  a  helyi  választási  bizottság  tagjait  és
póttagjait. A választott tagok a munkájukhoz szükséges
esküt 2014. szeptember 2-án letették, majd az ezt követő
alakuló ülésen elnökként  Nyitrainé Lőrincz Mariannát,
elnökhelyettesként  Szili  Gyulánét  választották  meg.  A
bizottság  megválasztott  tagja  Kékesi  Annamária,
póttagjai  Toronyi  Györgyné  és  Mórocz  Mária.  A
Bizottság  munkáját  a  jogszabályoknak  megfelelően
folyamatosan végzi. 

Balogh  Károly  képviselő  javaslatára  az  őt  megillető
2014.  évre  járó  tiszteletdíj  fedezetéül  szolgáló  forrás
átcsoportosítását  rendelte  el,  részben az  Ősi  Általános
Iskola  tanteremfelújítása  és  az  iskolaépületben
elhelyezett  bútorzat  beszerzése,  részben  a  civil
szervezetek pénzügyi támogatásának céljára  
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Megtárgyalta  a  Kormányhivatal  törvényességi
felhívásait,  az  azokban  foglaltak  teljesítése  érdekében
szükséges intézkedésekről döntött.

Az Ősi Kolping Család Egyesület  támogatási  kérelmét
megtárgyalta, tájékoztatta a civil szervezetet a pénzügyi
támogatás  megállapításának  lehetőségéről  (pénzügyi
támogatás iránti pályázat benyújtása). 

További  4  db  pihenőpad  játszótérhez  való
kihelyezéséhez 149.860,- Ft forrást biztosított. A köztéri
padok  beszerzése  megtörtént,  kihelyezésére  a
későbbiekben kerül sor.

2014. szeptember 4-i ülésén 
pályázati felhívást írt ki, civil szervezetek támogatására,

a  pályázható  összeg  3.766.000,-  Ft-ban  került
meghatározásra,  melyből  Alapítványok  által  benyújtott
pályázati támogatás céljára maximálisan  felhasználható
összegként  363.000,-  Ft-ot,   egyéb  civil  szervezetek
támogatásának céljára 3.403.000,- Ft-ot határozott meg. 

megtárgyalta  a  Közbeszerzési  Bíráló  Bizottság
”Útfelújítás,  útépítés,  járdaépítés  és  egyéb  kiegészítő
munkák elvégzése” tárgyában kiírt, ajánlattételi felhívás
megküldésével  2014.  augusztus 13.  napján megindított
hirdetmény  közzététele  nélküli  nyílt  közbeszerzési
eljárásra  hozott  szakvéleményét.  Úgy  döntött,  hogy  a
kiírt közbeszerzési eljárásban a Colas Út Építőipari Zrt.
ajánlattevő  tett  érvényes  ajánlatot.  A  testület  a
rendelkezésére álló anyagi fedezet összegét a 2014. évi
általános tartalék terhére 950.164,- Ft + ÁFA összeggel
megnövelte,  a  közbeszerzési  eljárást  eredményesnek
nyilvánította és nyertesként a Colas Út Építőipari Zrt-t
hirdette  ki,  nettó  31.359.613,-  Ft  ajánlati  árral.  A
szerződés  megkötése  megtörtént  a  kivitelezésre
vonatkozó szerződéses ár nettó 31.359.613,- Ft + ÁFA.
A kivitelezés megkezdődött. 

2014.  szeptember 15-i ülésén:
úgy  döntött,  hogy  a  központi  háziorvosi  ügyelet

feladatának ellátásához 2014. június 01. napjától 2015.
május 31. napjáig 16,29 Ft/hó/fő összeggel járul hozzá. 

kifejezte  a  Bursa  Hungarica  Felsőoktatási
Önkormányzati  Ösztöndíjpályázat  2015.  évi
fordulójához való csatlakozási szándékát. A csatlakozási
nyilatkozat  aláírásra,  a  pályázat  kiírásra  került  (lásd:
www.osikozseg.hu) 

úgy döntött,  hogy a tulajdonában lévő Ősi,  801 hrsz-ú
kivett,  beépítetlen  területet  (Sziget  utca  szakaszait
összekötő utat) közforgalom elől el nem zárt magánúttá
nyilvánítja. 

elfogadta  a  közterület  elnevezés,  átnevezés  és  a
házszámozás  rendjéről  szóló  rendeletet.  A  rendelet
értelmében  az  ingatlan  tulajdonosok  kötelesek  saját
költségükön  a  közterületről  jól  látható  módon  táblán
vagy  más  módon  az  épületek  házszámai  feltüntetni,
2015. szeptember 18-ig.

módosította a civil szervezetek pénzügyi támogatásáról
szóló rendeletét. 

2014. szeptember 29-i ülésén:
elfogadta az Önkormányzat első félévi gazdálkodásáról

szóló beszámolót
módosított az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

szóló rendeletét
döntött a Harangszó Alapítvány és az Ősi Gyermekekért

Alapítvány pénzügyi  támogatás  iránti  kérelméről  (lásd
másik cikkünkben).

elfogadta  az  óvoda  2014/2015.  nevelési  évre  szóló
munkatervét.

döntött a helyi adókról szóló rendeletek felülvizsgálatáról
a  járdafelújítási  program  folytatása  érdekében  1  fő,

korábban közfoglalkoztatottként  dolgozó szakképzetlen
munkavezető  továbbfoglalkoztatásához  biztosított
pénzügyi fedezetet.

2014. október 6-i ülésén: 
ahogy  az  előző  két  évben  is,  csatlakozott  a  szociális

tűzifa programhoz. Az Önkormányzat támogatási igényt
nyújtott  be  a  községünk  számára  maximálisan  adható
178 m3 mennyiségű tűzifa iránt, melyhez – a szállítási
költségek felvállalása mellett - 226.060,- Ft saját forrást
biztosított.

Civil szervezetek pénzügyi támogatása

A Képviselő-testület  2014.  szeptember  22-i  határidővel  civil  szervezetek  pénzügyi  támogatására  pályázatot  írt  ki,  a
pályázható összeg 3.766.000,- Ft-ban került meghatározásra.
A benyújtott pályázatok vonatkozásában az alapítványok esetében a Képviselő-testület, egyéb civil szervezetek esetében a
rá átruházott hatáskörben az Ügyrendi Bizottság hozott döntést, az alábbi táblázatban foglaltak szerint.

Pályázó szervezet neve:
Benyújtott pályázatban kért

támogatás:
Megállapított támogatások összegei:

Ősi Polgárőrsége 550.000,- Ft 520.000,- Ft
Ősi Petőfi Sportkör 1.200.000,- Ft 1.140.000,- Ft
Ősi „Andreotti” Sportegyesület 400.000,- Ft 400.000,- Ft
Ősi Kolping Család Egyesület 700.000,- Ft 640.000,- Ft
„Ősiért!” Közhasznú Egyesület 301.000,- Ft 282.000,- Ft
„Gólyahír” Tánc Egyesület 250.000,- Ft 250.000,- Ft
Ősi Gyermekekért Alapítvány 363.000,- Ft 242.000,- Ft
Harangszó Alapítvány 121.000,- Ft 121.000,- Ft
Mindösszesen: 3.885.000,- Ft 3.595.000,- Ft

http://www.osikozseg.hu/
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44 milliós fejlesztés
Ősi  Község  Önkormányzata,  az  adósságkonszolidációban  részt  nem  vett  települések  számára  kiírt  Belügyminisztériumi
pályázaton  44  millió  forint  összegű,  fejlesztési  célú  támogatást  nyert. Az  elnyert  pénzösszeg  meghatározott,  kötelező
önkormányzati  feladatok  ellátásához  kapcsolódó  beruházásokra  (önkormányzati  utak,  járdák,  csapadékelvezető  árkok
felújítására, kiépítésére, épületek hőszigetelésére, korszerűsítésére és eszközvásárlásra) fordítható. A Képviselő-testület első
lépésként, még ebben az évben az alábbi beruházások megvalósítását tűzte ki célul:
 Szigetpuszta utca összekötő szakaszának aszfaltozása,
 Árpád utca teljes hosszban történő aszfaltozása,
 Deák Ferenc utca aszfaltozása,
 Petőfi Sándor utca középső (József Attila utca és az Ady Endre utca közötti) szakaszának aszfaltozása,
 Petőfi Sándor utca (Ady Endre utcából nyíló) szakaszának aszfaltozása,
 Önkormányzati utak aszfaltjavítása, kátyúzása, szennyvízcsatorna fedelek szintre emelése,
 Dózsa György utca padkanyesése, murvás padka-kialakítása (árokmeder tisztítása, átereszek javítása),
 Ladányi utca páros oldali gyalogjárda-szakaszának felújítása,
 Rózsa utca páratlan oldali gyalogjárda-szakaszának felújítása.
A  tervezett  beruházás  közbeszerzési  eljárás lefolytatását  tette  szükségessé,  melynek  nyertese  a  Colas  Út  Zrt.  lett.  A
megbízási szerződés értelmében a kivitelező vállalta, hogy a munkálatokat 2014. október 31-ig befejezi. 
Tisztelt  Lakótársam! Kérem, szíveskedjen figyelemmel kísérni,  megértően kezelni  és  segíteni  a  település  érdekében
végzett munkálatokat!

Kotzó László polgármester

Átadtuk, felavattuk a játszóteret….
Csodálatos  napsütésben,  2014.  szeptember  20-án  megrendezésre  kerülő
„Játékváró”  elnevezésű  Családi  programunk  keretében  hivatalosan  is  átadásra
került  játszóterünk  és  a  LEADER  pihenő  pont.  Az  évszakhoz  viszonyítva
szokatlanul  napsütéses,  meleg  időben,  nagyon  sok  érdeklődővel (kb.  400  fő
felnőttek, gyerekek egyaránt), igazi jó hangulatú, családias rendezvény valósult
meg. 
Kotzó László polgármester köszöntőjét követően a rendkívül lendületes, színes és
színvonalas  műsor  következett,  melyet  megtisztelt  jelenlétével  Kontrát  Károly
településünk  országgyűlési  képviselője,  Pergő  Margit  Berhida  város
polgármestere,  Vereb község önkormányzatának küldöttsége,  Kontics Mónika a
„Bakony  és  Balaton  Keleti  Kapuja”  Leader  Közhasznú  Egyesület  vezetője.
Kontics  Mónika az összefogás,  a  kapcsolatok,  a közösség erejének fontosságát
emelte ki köszöntőjében. 
A könyvbemutató („Ősi” Kovács Imre festő, Ősi Község Díszpolgára „Ősiségünk”
című kiadványa) mellett, helyi gasztronómiai különlegességek kóstolója (Juci néni
paprikás  hajtókája),  kacsazsíros  kenyér,  kolbász,  sonka,  szalonna,  helyi  bor  és
pálinka és finomabbnál finomabb süteménycsodák a Szépkorúak Nyugdíjas Klub
lelkes tagjainak jóvoltából színesítette a rendezvényt. A közeli Közösségi Házban
sajátosságainkat  bemutató  kiállítás  várta  az  érdeklődőket,  kézimunka,  kerámia
Magyar Lászlóné csuhéból készített munkái. Színpadi műsorukkal bemutatkoztak
a község kulturális és civil életének szereplői,  intézményeink: a Gólyahír  Tánc
Egyesület, a Pearl Dance Táncstúdió, az Ősi Dalkör, a Várpalotai Zeneiskola helyi
növendékei  (Andrási  Mónika  szaxofon,  Horváth  Attila,  Szűcs  Roland
szintetizátor), az Ősi Általános Iskola diákjai (Egyed Antónia, Papirovnyik Lili,
Szili Péter), az Ősi Általános Iskola énekkara, s bemutatták tánctudásukat az Ősi

Gólyafészek  Óvoda  nagycsoportosai.  A Máltai  Szeretetszolgálat  helyi  csoportjának  szervezésében  a  hagyományos  szüreti
felvonulást is láthatta a közönség, a vidám, népies ruhába öltözött felvonulók fergeteges táncukba bevonva a bátor jelenlévőket
kapcsolódtak a programhoz. A rendezvény középpontjában a LEADER Pihenőponthoz csatlakozó, rég vágyott játszótér avatása
történt meg. Kontrát Károly országgyűlési képviselő úr ünnepi beszéde után két óvodás kisgyermek (Kővári Panna, Perjési
Johanna) segítségével  képviselő úr ünnepélyesen átvágva a nemzeti színű szalagot,  átadta az újonnan kialakított települési
büszkeségünket. Elmondhatjuk, hogy nemcsak földrajzilag, hanem funkciójánál fogva is központi szerepet foglal el Ősiben,
kiegészítve a civil összefogás emlékparkját, a legszebb találkozóponttá vált. A napos vidám délután hajnalig tartó mulatsággal,
a Szüreti Bállal zárult. Ezúton is tisztelettel megköszönjük fellépőinknek a színvonalas műsorokat, támogatóinknak, akik
munkájukkal,  a  rendezvény  lebonyolításához  segítséget  nyújtottak,  a  kóstolóhoz  felajánlott  természetbeni
adományokat. 
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