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Új évben, megújult településen, megújult lélekkel 
 

Eredményekben gazdag, boldog újévet kívánok Önnek, kedves Olvasó, és Ősi minden polgárának a község 

Képviselő-testülete és a magam nevében! Hiszem, hogy amilyen őszinte ez a jókívánság, olyan igaz szívvel 

mondtak hasonlókat Önnek családtagjai, barátai, ismerősei 2019 első perceiben, napjaiban. Bizonyára Ön is, ahogy 

legtöbben, ébren várták az óév utolsó napján az éjfélt. Úgy tűnik, mindannyian szeretjük megélni, átélni a jeles 

pillanatokat. Szilveszter napjának 24. órája ilyen időpont. A pezsgősüveg- és a tűzijáték-durranás 

visszavonhatatlanul bizonyítja, hogy megéltük, „megcsináltuk” az elmúlt évet. Mögöttünk van a sok nyűg, gond és 

baj. A körülöttünk dúló jókedv rövid időre engedi elhitetni, hogy ránk már csak vidámság, szerencse és siker vár. 

Még ha tudjuk is, hogy ez nem egészen így van, az újrakezdés, a tiszta lappal indulás esélye valós reményekre 

jogosít bennünket.  

Reményeink megvalósulása tőlünk és környezetünktől függ. Erőfeszítéseink sikere saját akaratunkon és a 

körülöttünk élők együttműködési készségén múlik. Magunk és a külvilág alakításáért egyaránt tehetünk. Ahogy egy 

személynek, ugyanúgy kisebb-nagyobb közösségnek is van lelkülete. Ősinek is. Őszintén vágyunk az újra, a jobbra, 

a szebbre. Újévi terveink, álmaink valóra válása megújulási képességünktől függ.  

2018-ban tovább folytatódott az előző években megkezdett fejlesztési folyamat, melynek célja, hogy Ősi 

még szebb és még élhetőbb településsé váljon.  Az Ősit Várpalotával összekötő közút felújításával gyorsabbá és 

biztonságosabbá vált a közlekedés a járási és a megyei székhely irányába. Mini bölcsődét és edzőtermet alakítottunk 

ki, buszvárót és térkövezett járdákat építettünk, sportparkot létesítettünk és berendeztük a sportközpont öltözőit.  

2019-ben célul tűztük ki a bölcsőde építését, berendezését és a játszótér bővítését. Pályázati források 

elnyerése esetén folytatni szeretnénk a kilenc éve megkezdett járdafelújító programunkat, az önkormányzati utak 

aszfaltozását, a könyvtár, a közösségi ház és a polgármesteri hivatal épületeinek felújítását, energetikai 

korszerűsítését.  

Mégis minden anyagi gyarapodásnál fontosabb a lelki megújulásunk. Sőt a lelki gazdagodás előfeltétele minden más 

téren történő előrehaladásunknak. Csak a jóra az egymás segítésére, az alkotásra szerveződött közösség képes 

építeni, megszerzett javait megbecsülni, sikereinek őszintén örülni, eredményeit megőrizni, és továbbadni utódainak. 

És nem utolsó sorban az ilyen közösség képes túlélni, kiheverni a csapásokat.  

Kedves Olvasó! Az év elején induljunk, tiszta lappal, határozzuk el, hogy jó évünk lesz. Tegyük meg 

mindazt, ami ebből rajtunk múlik. Nézzünk körül és lássuk meg, hogy mennyi csodálatos tulajdonsággal rendelkező 

ember vesz bennünket körül, mi mindent lehet alkotni velük közösen, és ehhez képest milyen nevetségesen kevés 

hibájuk van! 

Lássuk meg, hogy az Isten milyen csodálatos vidéket adott nekünk, amelyet csak rendben kell tartanunk, 

hogy gyermekeink milyen igyekezettel isszák magukba mindazt, ami körülveszi őket, és mennyire szeretnek 

büszkék lenni országukra, nemzetükre, településükre, és családjukra. Mi felnőttek pedig gyermeki őszintésséggel 

várjuk a jót, hogy elkerüljön bennünket a rossz. Boldog új évet! 

Kotzó László 

polgármester 

 
 

Garai László: Újévi köszöntő 
 

Adjon Isten egészséget,  

kenyeret, bort, tehetséget,  

tiszta szívet, éles elmét,  

hitet adjon, jószerencsét! 

Adjon Isten boldogságot,  

szeretetet, bátorságot,  

s elviselni a jövőt  

mosolyt adjon, nagy erőt! 

Adjon Isten hű családot,  

ne túl sok, de jó barátot,  

önzetlen és szép szerelmet  

s adjon hozzá békességet! 

ŐSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 
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Ravatalozó: 
 

2018. március 9-én átadásra került a méltó végső búcsúzás helyszíne, az Ősi Ravatalozó, s az év folyamán 

kialakításra került a temető Béke utca felőli bejárata, kapu és kerítés.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Buszmegállók, buszvárók: 

 
Befejeződött településünkön a régi buszmegállók cseréje, az utolsó a 

Ladányi u. végénél került elhelyezésre. Új, világos, modern buszmegállók, 

buszvárók szolgálják a tömegközlekedést igénybe vevőket.  

 

 

 

 
Járda építés, felújítás: 
 

A régi, töredezett, balesetveszélyes járdák felújítás továbbra is folytatódott. A tavalyi évben a Kossuth Lajos utca két 

szakaszán, legfontosabb középületeink (Posta, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat, Polgármesteri Hivatal) 

akadálytalan megközelítése érdekében épült új járda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sportközpont: 

 

Az Ősi Sportközpont öltözői új falburkolatot és új berendezést kaptak, melyek szolgálják a napi testnevelésben 

résztvevő iskolás gyermekek igényeit, valamint a Sportközpontot igénybe vevő felnőtteket.  

Kialakításra került az az új helyiség, melyet pályázati forrásból edzőgépekkel kívánunk felszerelni.  
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Mini bölcsőde kialakítása: 

 
A „mini bölcsőde” az egységes óvoda-bölcsődei csoportszoba 

átépítésével került kialakításra. A szigorú jogszabályi előírásoknak 

való megfelelés számtalan változtatást tett szükségessé (csoporthoz 

tartozó külön fürdőszobai blokk, elkerített játszóudvar kialakítása, 

speciális bútorok, berendezési tárgyak, játékok, fektetők, stb. 

beszerzése). 

Az önkormányzati költségvetésből (kb. 2,5 millió forintból) 

megvalósított átalakítási munkáknak köszönhetően 2018. 

szeptember 1-én megnyitotta kapuit a mini bölcsőde, mely hét 

kisgyermeknek nyújt ellátást, 20 hetes koruktól óvodába 

kerülésükig.  

 
Óvoda konyha fejlesztése: 

 

Az új berendezések, eszközök, mosogató stb. beszerzésén túl, önkormányzatunk a nyár folyamán átfogó felújítást 

(festés, mázolás), és kisebb átalakítást is végzett a konyha helyiségeiben.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sportpark: 
 

Új lehetőség nyílt Ősiben a testedzésre. Önkormányzatunk által benyújtott pályázatból a labdarúgó pálya mellett 

elkészült és átadásra került az új, kültéri Sportpark (street workout park).  
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Fásítottunk... 

A Szűcs-Kert Kft. felajánlásának köszönhetően tíz facsemetét (juhar és éger) 

ültethettünk el a település parkjaiban és a temetőben.  

A támogatást ezúton is köszönjük!  

Fásítási programunk novemberben egy újabb facsemetével (oszlopos gyertyán) 

egészült ki, melyet a „Virágos Veszprém megyéért” faluszépítő programban való 

eredményes részvételért kaptunk.  

A temető közterületek felé eső határain Önkormányzatunk sövény telepítést tervez. 

Az örökzöld fagyal sövény ültetése a Kossuth Lajos utca felőli oldalon megtörtént.    

 

 

 
 

Ősi – Várpalota közút 
 

Nagy öröm számunkra, hogy 2018. 11. 22-én hivatalosan is átadásra került az Ősit Várpalotával összekötő közút, s 

ezzel megvalósult egy nagy álmunk. A teljes hosszában felújított, hat kilométer hosszú útszakasz lényegesen 

gyorsabbá és biztonságosabbá tette a közlekedést Ősi község és a járási székhely között.  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Hagyományos rendezvényeink is megtartásra kerültek 
 

A felújítások, építkezések, beruházások mellett a vidámságnak, ünneplésnek is volt helye.  

 

2018. augusztus 18-19. Falunap 
 

2018. augusztus 18-án a 20. Ősi Falunap rendezvény ünnepélyes megnyitóján kerültek átadásra Ősi Község 

Önkormányzatának Képviselő-testülete által alapított kitüntető címek. 

 

Szili Gyuláné, a Gólyafészek Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde nyugdíjba vonult 

dolgozója részére az önkormányzati konyhán végzett lelkiismeretes munkájáért Elismerő 

Oklevelet adományozott.  

 

Vágán Zsuzsanna nyugállományba vonuló igazgatója részére a 

település Általános Iskolájában végzett több évtizedes példamutató 

pedagógusi, vezetői munkája elismeréseként Ősi Nívódíja díjat 

adományozott.  

 

 

Lencsés Rudolf részére Ősi község 

közösségi életében és az Ősi Petőfi 

Sportkörben végzett lelkiismeretes 

munkája elismeréseként „Ősiért” díjat 

adományozott.  
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Schekk Imre részére a településért végzett, Ősi Község Önkormányzata 

Képviselő-testületében és   bizottságaiban hosszú időszakon át folytatott 

lelkiismeretes munkája elismeréseként „Ősiért” díjat adományozott.  

 

A kitüntetetteknek  

ezúton is szívből gratulálunk! 

 

 

 

Augusztus 19-én a vidámságé volt a főszerep. Példaértékű összefogással színvonalas, családias rendezvényt sikerült 

megvalósítanunk.  

Volt motoros felvonulás, haditechnika bemutató, rendőrségi bűnmegelőzési pont, tűzoltóautó, közösségi futás, 

karate bemutató, főzőverseny, gyermekek részére koncert, kézműves foglalkozás, ugrálóvár, egészség- és irodalmi 

sátor, fotó-, festmény- és kézműves kiállítás, megválasztottuk a település Toldiját, s a legszebb savanyúságot, s a 

színpadon folyamatosan váltották egymást a különböző zenés, énekes, táncos fellépők, s megmutatták énekes 

tehetségüket a bátrabbak a kora esti karaoke keretei között. Az estét egy nagyon jó hangulatú utcabál zárta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2018. november 9. Idősek napja  
 

Már hagyománnyá vált, hogy évente egy alkalommal Önkormányzatunk Idősek napja alkalmából ünnepséget 

szervez a település 65 év feletti polgárainak azért, hogy kifejezze háláját, tiszteletét azok iránt, akik hosszú, 

munkában eltöltött évek után köztünk töltik nyugdíjas éveiket.  

Az ünnepség keretében külön köszönetét fejez ki a község három legidősebb hölgy és három legidősebb férfi tagja 

iránt. 2018-ban ebben az elismerő köszöntésben volt része Tóth Istvánné, Ilus néninek, Strenner Józsefné, Gizi 

néninek, Pongrácz Péterné, Ilonka néninek, valamint Nagy Karcsi bácsinak, Csernatoni Gáspár bácsinak és Orbán 

Jóska bácsinak. 
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„Befektetés” a jövőbe…. 
 

2019. tavaszán új, mozgásfejlesztő elemekkel bővül a játszótér (négy-

tornyos mászóvár, ivókút, szaletli, nyújtó, fitnesz eszközök, 

kosárlabda palánk, rugós elefánt).  
 

Az óvoda, az iskola felújítását, energetikai korszerűsítését és a 

sportközpont felépítését követően, 2019-ben új bölcsődével 

gazdagodik településünk. Az Önkormányzatunk által benyújtott és 

elnyert 80 milliós pályázati forrásból megvalósítandó létesítmény 

hosszú távon biztosítani tudja a településen élő, bölcsődés korú gyermekek elhelyezését, segítve ezzel a szülők 

mielőbbi munkába állását.  

 

  

Új Településfejlesztési Koncepció és 

Településrendezési Eszközök hatályba lépése 
 

Tájékoztatom Ősi község lakosságát és 

ingatlantulajdonosait, gazdálkodó szervezeteit, 

valamint minden érintettet, hogy Ősi község 

településfejlesztési koncepciójának és 

településrendezési eszközeinek teljes felülvizsgálata 

befejeződött.  

Ősi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 198/2018. (12. 13.) számú határozatával elfogadta 

Ősi Község Településfejlesztési Koncepcióját (2018-

2030) – Hatályos: 2018. december 14. napjától 

 220/2018. (12. 28.) számú határozatával döntött az új 

Településszerkezeti Terv elfogadásáról – hatályos: 

2019. január 27. napjától, egyúttal hatályát veszíti 

Ősi Község Helyi Építési Szabályzatáról és 

Szabályozási Tervéről szóló 10/2007. (V. 11.) 

rendelet. 

 megalkotta a Helyi Építési Szabályzatról szóló 

21/2018. (XII. 28.) önkormányzati rendeletét 

(HÉSZ) – hatályos: 2019. január 27. napjától 
 

A dokumentumok megtekinthetők Ősi Község 

Önkormányzata hivatalos honlapján 

(www.osikozseg.hu) a következő helyen: 

http://osikozseg.hu/hirek-

aktualitasok/telepulesrendezes-fejlesztes-epitesi-

szabalyozas 

 

Kotzó László         Andrásiné Marton Mónika 

FELHÍVÁS HÓELTAKARÍTÁSI 

KÖTELEZETTSÉGRE! 

 
A téli időjárásra való tekintettel felhívjuk Tisztelt 

Lakosaink figyelmét, hogy a vonatkozó jogszabályok 

értelmében az ingatlan tulajdonosa köteles 

gondoskodni az ingatlan előtti járdaszakasz (járda 

hiányában egy méter széles területsáv, illetőleg ha a 

járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes 

terület); a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek 

műtárgyai tisztán tartásáról, a hóeltakarításról, 

síkosságmentesítéséről.  

Ha a terület hótól, jégtől síkossá válik, azt megfelelő 

síkosság gátló környezetkímélő anyaggal (fűrészpor, 

homok, murva, stb.) szükség esetén többször is fel kell 

szórni. 

 

Az ingatlan előtti járdaszakasz hóeltakarításának 

elmulasztásáért a 271/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet 

alapján 1500 és 50 000 Ft közötti összegig terjedő 

bírság szabható ki. 

 

Kérjük, hogy kötelezettségüknek eleget téve  

gondoskodjon a tulajdonukban, illetve 

használatukban lévő ingatlan előtti járdaszakasz 

hóeltakarításáról, tisztításáról, 

síkosságmentesítéséről! 

 

Andrásiné Marton Mónika 

jegyző 

        polgármester                          jegyző 

http://www.osikozseg.hu/
http://osikozseg.hu/hirek-aktualitasok/telepulesrendezes-fejlesztes-epitesi-szabalyozas
http://osikozseg.hu/hirek-aktualitasok/telepulesrendezes-fejlesztes-epitesi-szabalyozas
http://osikozseg.hu/hirek-aktualitasok/telepulesrendezes-fejlesztes-epitesi-szabalyozas
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In memoriam – Baranyai Imre 

 

Kedves Imre bácsi! 
  

Mikor láttam a telefonom kijelzőjén, hogy Imi hív, …már tudtam, nagy baj van! 

Hazudnék, ha azt állítanám, nem voltam tisztában a kockázattal, hiszen egy ilyen 

komoly műtét sikeressége a nyolcadik x után, szinte már a csodával határos. Mégis 

reménykedtem, mert oly sok mindent átvészeltél már. A sors azonban ezúttal nem adott 

újabb esélyt…  

Hangtalan szavak ülnek a torkomban, könnyekbe burkolva, melyet a gyász hatalma tart 

fogságában. Nehéz most megszólalni, pedig elköszönni jöttem. Elköszönni, azok 

nevében, akik tanítványaid, kollegáid, barátaid voltak. Elköszönni a képviselő-testület 

és az egész falu közössége nevében, melynek több mint hat évtizeden keresztül Te is 

része, meghatározó alakítója voltál. 
 
 

Búcsúzunk a Tanártól, aki hivatása minden tudományával felvértezve nevelte, oktatta diákjait, akinek 

következetessége, szigora rendkívüli humánummal párosulva, valódi tekintélyt és tiszteletet vívott ki a gyermekek 

és szülők körében.  Aki személyes példamutattatásával, önzetlenségével, lelkesedésével generációkat nyert meg a 

sport szeretetére. Aki tanítványaival örökre beírta magát Veszprém megye sporttörténetébe.  

Aki dicsőséget szerzett településünknek a TV által közvetített „Pályán maradni” országos kézilabda vetélkedőn elért 

dobogós helyezéssel, és azzal, hogy másfél évtizeden át településünk birtokolhatta a „Legsportosabb Veszprém 

megyei település” vándorserlegét.  
 

Búcsúzunk az Igazgatótól, aki példaértékű szakértelemmel, felelősségtudattal, humánummal vezette tantestületét, 

akinek semmi sem kerülte el figyelmét, mert nagyon jól ismerte munkatársait. Ha kellett korrekt bírálatokkal, 

szakmai tanácsokkal, ha kellett barátságos emberi szóval segítette kollégáit, a mindennapi munkájuk során. Szívesen 

támogatta az újító pedagógusokat, és féltőn egyengette a pályakezdő kollegák kezdeti lépéseit. 

S búcsúzunk az Embertől, aki egész életével, közéleti szerepvállalásával, humános viselkedésével, 

segítőkészségével, jó szándékával és emberi tartásával mindannyiunk számára példát mutatott. Mint magánember, 

Imre bácsi köztudottan jó házigazda volt. Barátait, kollégáit mindig szívesen látta, s ha tehette gyakran invitálta őket 

egy kis beszélgetésre, egy pohár borra, vagy az általa gyűjtött gombákból készített paprikásra.  
 

Röviden felelevenítem nehéz, de örömteljes életútjának néhány fontosabb állomását.  

1935. február 20-án, egy Pápa környéki aprócska faluban, Bakonyságon született.  

Első oklevelét - s hozzá az életre szóló pedagógiai muníciót - a Pápai Tanítóképzőben, 1955-ben kapta, majd tíz 

évvel később, a Pécsi Tanárképző Főiskolán, biológia-testnevelő szakon, tanári diplomát szerzett.  

1955-ben, 20 évesen került Ősibe. Az első és egyetlen munkahelye a község általános iskolája volt, ahol négy 

évtizeden át dolgozott. 1955-től tanító, majd igazgatóhelyettes, 1970-től 1995-ös nyugdíjba vonulásáig az Ősi 

Általános Iskola igazgatója volt. 

Életcélját, a másokért való cselekvésben fogalmazta meg, amibe beletartozott az egykori néptanítók „lámpás 

szerepköre” is. Ahogy Ő fogalmazott; „Laci-kedves! Ősiben csak pap nem voltam, ezen kívül minden.” S valóban, 

pedagógus hivatása mellett a közélet szinte minden területén aktív szerepet töltött be. Volt többek között, 

művelődési-ház igazgató, sportegyesületi elnök, sportedző és több évtizeden keresztül tanácstag, majd 

önkormányzati képviselő is. 
 

Magas színvonalú szakmai és közéleti munkájának elismeréseként több ízben részesült kitüntetésben.  

1974-ben az Oktatásügy Kiváló Dolgozója,  

1982-ben a Kiváló Munkáért,  

1985-ben a Munka Érdemrend - Ezüst fokozata,  

1994-ben az Esterházy Miksa Emlékérem,  

1995-ben pedig a Magyar Köztársasági Érdemkereszt - Arany fokozata kitüntetést vehette át. 

1999-ben Baranyai Imre nyugalmazott igazgató úr részére, Ősi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, a 

helyi közösség kimagasló és tiszteletet érdemlő szolgálatáért, Ősi Község Díszpolgára kitüntetést adományozott. 

Imre bácsi, nyugdíjaztatását követően, visszavonultan élt családja körében. Felesége, Marika néni elvesztése 

azonban pótolhatatlan veszteség volt számára. Az egyedüli örömet, vigaszt már csak gyermekei, és unokái 

jelentették számára.  Beszűkülő élettere miatt ideje nagy részét kedvenc tevékenységének, a kertészkedésnek 

szentelte.  

Gyengülő fizikuma miatt egészsége fokozatosan romlott, míg egy jól sikerült szívműtét után legyengült szervezete 

végleg feladta a harcot.  
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A nagy emberi teljesítmények, alkotások, életművek tiszteletet, megbecsülést érdemelnek. Sokszorosan így van ez, 

ha céljuk mindenkor a közösség szolgálata. Az egyéni vágyak, hajtóerők, ambíciók gyakran önzővé s boldogtalanná 

teszik az embert.  

Aki bölcs alázattal, s legjobb tudása szerint a közösség érdekében cselekszik, valódi boldogságot nyer: olyan 

sugárzó tiszteletet, amely nemzedékeken átívelve is megőrzi az egyén tetteit, szavait, hírnevét. 
 

A közösség szigorú ítész, csak makulátlan jellemű emberek lehetnek kiválasztottjai, olyanok, akikre felnézhet, akik 

példaképeikké válhatnak, akikhez mindenkor igazodni merhet. Az utolsó útjára elkísérő emberek sokasága jól 

bizonyítja, hogy Baranyai Imre bácsi ilyen ember volt.  

Egész életével, munkásságával, pedagógiai tevékenységével a közösséget szolgálta. Sok-sok nemzedéknek volt 

tanítója, tanára, igazgatója. Élete példa, senki máshoz nem fogható személyisége, legenda. 

 

Drága Imre bácsi! 
 

Kegyelettel, szomorú szívvel álltunk ravatalod előtt. Földi utad lezárult, de Te örökké itt maradsz közöttünk, mert 

gyönyörű, küzdelmes életpályád, életműved halhatatlanná tett. 
 

                                                                                  Isten veled!   Nyugodj békében! 

/Kotzó László polgármester búcsúzó szavai/ 
 

 
 

 

Újabb összefogás – Új bejárati ajtó az Ősi Katolikus Templomban 

 
2018 évben adományokból összegyűlt pénzből és természetbeni támogatásokból a 

Római Katolikus Templom új bejárati ajtóval büszkélkedhet, mellyel az összefogás 

méltó példáját mutatja minden hívőnek, településünk minden lakójának. 

Az ajtó megszentelésére 2018. december 14-én került sor, Beke Zsolt atya és prof. dr. 

Herdics György c. apát által tartott szentmise keretében.  
 

Az Ősi Római Katolikus Egyházközség ezúton is szeretné kifejezi háláját minden 

segítségért, adományért.  

 

 
Gratulálunk! 

 

Nyitrainé Lőrincz Marianna pedagógus, ősi lakosunk 

kimagasló szakmai munkájáért és Várpalota város nemzetközi 

kapcsolatainak erősítése érdekében végzett tevékenysége 

elismeréseként Thuri-díj kitüntetést vehetett át Campanari-

Talabér Mártától, Várpalota polgármesterétől a XXXI. 

Várpalotai Napokon. 

 

A kitüntetéshez gratulálunk!  

További sok sikert kívánunk! 
(fotó: Szabó Péter Dániel) 

 
 

Tájékoztatás kutak engedélyeztetési határidejének meghosszabbításáról 
 

Tájékoztatjuk lakosainkat, hogy az Országgyűlés 2018. december 12-i ülésén elfogadta azt a 

törvénymódosítást, mely szerint az engedély nélkül vagy attól eltérően fúrt vagy ásott kutakra 

a fennmaradási és üzemeltetési engedély kérelmek vízgazdálkodási bírság megfizetése nélkül 

történő benyújthatóságának határideje 2018. december 31-ről 2020. december 31-re változott. 
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TÁJÉKOZTATÁS – szociális tűzifa támogatásról 
 

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy Ősi Község Önkormányzata a részére a központi 

költségvetési támogatásból biztosított szociális célú tüzelőanyag támogatás erejéig 

– 130 erdei  m3 – szociális tűzifa támogatást biztosít. 

Támogatás annak a kérelmet benyújtónak biztosítható, akinek lakása tűzifával 

fűthető, háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az 

öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át (85.500,- Ft), egy 

személyes háztartás esetén 400 %-át (114.000,- Ft).  

A támogatás iránti kérelmeket a Polgármesteri Hivatalhoz kell benyújtani, legkésőbb 2019. január 31. napjáig.  

A beérkezett kérelmeket a Szociális Bizottság a kérelmezők jövedelmi viszonyai és általános szociális helyzete 

alapján, valamint az alábbiakban felsorolt előnyöket figyelembe véve súlyozza, a támogatás odaítéléséről ezen 

súlyozás alapján felállított sorrendben dönt – a rendelkezésre álló tűzifamennyiség erejéig.  

A támogatás mértékének megítélésénél figyelemmel kell lenni a benyújtott kérelmek számára, a kérelemmel érintett lakás 

nagyságára, az együtt élők számára. Családonként 1-3 m3 támogatás állapítható meg. 

Az elbírálás során előnyt élvez az, aki – aktív korúak ellátására jogosult – időskorúak járadékára jogosult –  települési 

támogatásra (e támogatásban részesülők közül különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével 

kapcsolatos támogatásban részesülők) jogosult, vagy – az a kérelmező, aki családjában a gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel.  

A forrás felhasználását követően a támogatásban nem részesített, valamint az azt követően benyújtott kérelmeket 

– függetlenül attól, hogy azok az önkormányzati rendeletben meghatározott feltételeknek megfelelnek-e - el kell 

utasítani. 

A szociális tűzifa iránti kérelmet az e célra szolgáló nyomtatványon a Polgármesteri Hivatalhoz kell benyújtani, csatolni 

kell hozzá a kérelmet benyújtó családjának jövedelmi viszonyait igazoló iratokat. Nyomtatványok a Polgármesteri 

Hivatalban hozzáférhetőek. További információk kérhetők az alábbi telefonszámokon: 88/496-192/18. mellék Andrási 

Attiláné ügyintézőnél.                                                                          

 
 

Tájékoztatás a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő 

fűtőanyagot használó háztartások egyszeri támogatásáról 
 

Akik nem részesültek a téli rezsicsökkentés korábbi intézkedéseiben, azaz nem rendelkeztek gázszolgáltatási 

szerződéssel, azoknak 2018. október 15. napjáig kellett igénybejelentésüket az Ősi Polgármesteri Hivatalhoz 

benyújtaniuk. Hivatalunkhoz 88 igény érkezett be. Valamennyi benyújtott igény támogatásban részesült, a támogatás 

abban a természetbeni formában (tüzelőanyagban) kerül biztosításra, melyet az igénylő az igénybejelentő lapon 

megjelölt!  

A támogatással Önkormányzatunknak 2019. december 31. napjáig kell elszámolnia a Magyar Államkincstár felé. A 

tüzelőanyagok kiosztásának szabályai központilag kerültek megállapításra, attól az önkormányzat nem térhet el. 

A támogatás kiosztásának szabályai, várható menete: Az igénybejelentéssel érintettek részére az önkormányzat olyan 

hivatalos igazolást (utalványt) állít ki, amely tartalmazza az igénybejelentő adatait és alkalmas az igényjogosultság 

igazolásra. 

Az önkormányzat további feladata, hogy – természetesen lakosaink érdekeit figyelembe véve lehetőleg számukra minél 

könnyebben elérhető – gazdálkodó szervezettel (tüzelőanyag-kereskedéssel) vállalkozási szerződést kössön, amely a 

benyújtott igények szerinti támogatást természetbeni formában biztosítani tudja. Az érintett önkormányzatok az önkéntes 

adatkezelési hozzájárulás alapján az igénylők adatait, az igényelt fűtőanyag típusára vonatkozó adatokat átadják a 

kiválasztott vállalkozásnak. A természetbeni juttatás szállításának költségét nem lehet a támogatásból kifizetni, ezért az 

előírásoknak megfelelően a 12.000,- Ft összegű természetbeni juttatás érvényesítése érdekében a jogosultaknak kell majd 

felkeresnie azt a kereskedőt, akivel az Önkormányzat vállalkozási szerződést köt. A támogatásban részesülő 

háztartásoknak 2019. december 15. napjáig kell biztosítani a tüzelőanyag átvételi lehetőségét. A határidőig át nem vett 

fűtőanyagokra jutó támogatásrészt az önkormányzatnak a támogatói okiratban foglaltak szerint vissza kell fizetni a 

központi költségvetés javára. 

A jogosult kérésére egy alkalommal módosítható a természetbeni támogatás formája más, a 2018. október 15. 

napjáig leadott igényfelmérés során felsorolt valamely természetbeni támogatásra. 

Felhívjuk figyelmüket, hogy a Katasztrófavédelem munkatársai szúrópróbaszerűen ellenőrzik az igénybejelentést 

benyújtó háztartásokat, hogy ténylegesen nem rendelkeznek-e gázszolgáltatási szerződéssel. Ezek eredményéről az 

önkormányzat értesítést kap, az esetleges visszaélések esetén szankciót köteles foganatosítani.  

Amennyiben a tüzelőanyag kereskedőt Önkormányzatunk kiválasztotta, a természetbeni támogatás kiadására vele a 

szerződést megkötötte, és a támogatott háztartások igényeiket érvényesíteni tudják, az érintetteket írásban értesítjük! 

 
Andrásiné Marton Mónika jegyző 
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Nálunk mindig történik valami…. 
 

Településünkön gazdag civil élet folyik lakosaink nagy örömére. Tavalyi évben megtartott rendezvényeikről 

beszéljenek az alábbi képek:  
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Önkormányzatunk nevében ezúton is tisztelettel megköszönjük civil szervezeteink 

Ősi Dalkör Kulturális Egyesület, Magyar Máltai Szeretetszolgálat helyi csoportja, Ősi Gólyahír Tánc Egyesület,  

Ősi Kovács Alkotóműhely, Ősi Polgárőrsége Egyesület, Ősi Szépkorúak Nyugdíjas Klub, Ősiért!” Egyesület, 

Vadrózsa Citerazenekar településünk lakosaiért végzett önzetlen, áldozatos munkáját! 

 

                                                Nyertes pályázat humán szolgáltatások fejlesztésére 
                                Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) keretén belül a humán 

szolgáltatások fejlesztésére 6 település részesült közös pályázatukra összesen 499,83 millió forint összegű vissza 

nem térítendő európai uniós támogatásban, a Széchenyi 2020 programon belül. Várpalota Város Önkormányzata 

konzorciumvezető mellett a támogatottak Jásd, Ősi, Öskü, Tés községek önkormányzatai és a Búzavirág Gyermekért 

Egyesület. Ősi Község Önkormányzata csaknem 54 millió forintot használhat fel az elnyert összegből. A 

pályázaton belül kulturális-, közösségi-, sport- és egészségfejlesztő rendezvények, a munkaerő-piacra jutást segítő 

képzések és programok valósulhatnak meg, Ősiben is:   

- kialakítottuk az edzőtermet, melyet e keretből szeretnénk edzőgépekkel felszerelni 

- „Fogyjunk egészségesen” életmódváltó programsorozat előadások tervezett 

időpontjai 2019. évben: január 24., február 7., 21., március 7., 21., április 4., 18., 

május 2., 16., 30., – 17.00-18.30 között. Helyszín: Ősi, Kossuth L. u. 117. (posta 

melletti közösségi terem). A pályázati projekt több év leforgása alatt (2018-2020 

között) valósul majd meg, egyes programelemek lebonyolítására közbeszerzési 

eljárás lefolytatását követően kerülhet majd sor. 
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Ősi „Andreotti” Sportegyesület 
 

2019. január 3-án kézilabda csapataink megkezdték a tavaszi bajnokságra való felkészülést.  

A női és férfi felnőtt csapataink mellett 9, 10, 12 és 14 éves utánpótlás csapataink is nagy 

elszántsággal készülnek.  

A felnőttek heti két, míg az utánpótlás játékosaink öt alkalommal edzenek.  

Felnőtt női csapatunk hazai mérkőzéseit sajnos a várpalotai Sportcsarnokban kell lejátszani. Mérkőzéseink: 

2019. január 27. (vasárnap)    16.00 óra Balatonszemes – Ősi 

2019. február 02. (szombat)   18.00 óra Ajka – Ősi 

2019. február 10. (vasárnap)  13.00 óra Ősi – Pápa 

2019. március 03. (vasárnap) 15.00 óra Ősi – Tapolca 

A Tapolca elleni mérkőzést követően még hat mérkőzést fog játszani csapatunk, amely a rájátszást képezi 

(helyosztók).  

Leány U. 14 csapatunk bejutott a Tóth László Dunántúli Régió felsőházába. Tavaszi fordulók:  

2019. február 14. 

(csütörtök) Pápán: 

10.00  Tapolca – Ősi  

12.00  Szombathely – Ősi  

2019. március 03. 

(vasárnap) Sárváron: 

12.00  Ősi – Celldömölk 

15.00  Ősi – Sárvár 

2019. március 24. 

(vasárnap) Veszprémben: 

09.00 Ősi – Veszprém 

11.00 Ősi – Ajka 

2019. április 07. 

(vasárnap) Tapolcán: 

09.00 Tapolca – Ősi 

11.00  Pápa – Ősi 

2019. április 28. 

(vasárnap) Ajkán: 

13.00  Sárvár – Ősi 

16.00 Szombathely – Ősi 

 

2019. május 12. 

(vasárnap) Ősiben: 

09.00 Veszprém – Ősi 

16.00 Celldömölk – Ősi 

 

2019. május 25. (szombat) 

Celldömölkön 

13.00 Pápa – Ősi 

15.00 Ajka Ősi 

 

 

Leány U.9-10-12 éves utánpótlás csapataink programjai, játéknapjai még nem ismertek. 

Felnőtt férfi csapatunk bajnoki mérkőzései Várpalotán kerülnek megrendezésre. 

Az Ősi „Andreotti” Sportegyesület továbbra is várja a kézilabdázni vágyókat minden korosztályban. 

Jó szurkolást kívánunk mindenkinek. Hajrá Ősi! 

 Ősi „Andreotti” Sportegyesület vezetősége  

 
Főnix Dojo Ősi csapata 

 

2016 évben az Ősi Általános Iskola vezetése megkereste a Várpalotai 

Főnix Dojo csapatát azért, hogy az Ősi Sportcsarnok átadása 

alkalmából egy karate bemutatót tudnánk-e vállalni? 

A csapat természetesen elfogadta a meghívást és egy érdekes, főleg 

gyerekekből álló bemutatót tartott. Ez olyan sikeresnek bizonyult, hogy 

az iskolavezetés segítségével 2016 év szeptemberében elindítottuk az 

edzéseket. Főnix Ősi Karate csapata Sensei Kincses Judit vezetésével, 

két sárga öves segítségével: Kovács György és Ács Boglárka és 14 fő 

riadt, kíváncsi, de nagyon lelkes gyermekkel.   

Az eltelt két év alatt a kis harcosok övvizsgát tettek négy alkalommal, így már narancssárga övet viselhetnek. Évente 

több versenyen vettek részt (nemcsak Magyarországon, hanem rendszeresen járunk Szlovákiába is) és nagyon 

sikeres eredményeket érnek el.  

Nyári edzőtáborban sátorozunk, magunk készítjük el ételeinket, napi három edzésen veszünk részt és négy napon 

keresztül melegben, esőben, edzünk fegyelmezetten, sokszor erőnkön felül teljesítünk, erősítve ezzel magunkat és 

egymást, testileg is és lelkileg is! 

Majálison és falunapokon évről-évre bemutatókon szerepelnek, legyőzve lámpalázukat. 

A csapathoz menet közben csatlakoztak még gyerekek és a gyerekekkel együtt szülők is látogatják edzéseinket! Ez 

azért jó dolog, mert mozogni kell, a családoknak öröm együtt sportolni és karate edzésre járni kortalanul lehet! Mi 

"Soha nem adjuk fel" és minden érdeklődőt szeretettel várunk! Bármikor megnézhetik és kipróbálhatják velünk az 

edzést!   Az edzések időpontja: kedd és csütörtök: 16.30-18.00 óráig!  

Osu (Köszönöm) Kincses Judit 

 

 
 

 

 



TELEPÜLÉSI KISOKOS  
 

 

Ősi Polgármesteri Hivatal (Ősi, Kossuth L. u. 40.) 
 

Ügyfélfogadási idő:    Hétfő, szerda: 8.00 – 12.00    12.30 – 16.00     Péntek: 8.00 – 12.00 

Kedd, csütörtök: ügyfélfogadás nincs 
 

Telefonszám: 06-88/496-192., 06-88/496-372, 06-30/363-0377 

e-mail: ph.osi@invitel.hu       honlap: www.osikozseg.hu 
 

Dr. Várkonyi Zoltán háziorvos (Ősi, József A. u. 54.) 
 

Rendelési idő: 

Hétfő:        08.30 – 11.30   Előjegyzési idő: 11.30 – 12.00 

Kedd:        12.00 – 15.00   Előjegyzési idő: 15.00 – 16.00 

    Szerda:      12.00 – 15.00   Előjegyzési idő: nincs 

Csütörtök: 08.30 – 11.00   Előjegyzési idő: 11.00 – 11.30 

Péntek:      08.30 – 11.00   Előjegyzési idő: 11.00 – 11.30 

Rendelési időben hívható telefonszámok: 

Rendelő: 06-88/496-113, 06-20-968-5649 

 

Szent Hubertus Patika Fiókgyógyszertára 

(Ősi, József A. u. 54.) 
 

Nyitva tartási idő:  

Hétfő:   10,30 – 12,30 

Kedd:   14.00 – 16.00 

Szerda: 14.00 – 16.00 

Csütörtök: 10.30 – 12.30 

Péntek:  11.00 – 12.30 

 
 

Központi háziorvosi ügyelet 2019. február 1. naptól 
 

Az orvosi ügyeleti szolgáltatás az Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft. Várpalota Központi 

Orvosi Ügyeleti telephelyén történik.  
 

Címe: Várpalota, Felsőinkám u. 1.  (buszpályaudvarral szemben) 

Ügyeleti idő: hétköznap: 16.00 – 08.00  Hétvége:    08.00 – 08.00 

Telefonszám: 06-70-3703-104 
 

A sürgősségi betegellátás hatékonyságának fokozása, a párhuzamos hívások számának csökkentése, valamint az azonnali 

elérhetőség biztonságának javítása érdekében az ügyelet irányítására diszpécserszolgálat működik, melynek előnyei: 

- a kórkép súlyossági fokozata szerint biztosítja az ellátást (az esettől függően küld ügyeletet vagy akár azonnal 

mentőt, ill. biztosít szakszerű tanácsadást) 

- közvetlen kapcsolatot biztosít a szolgáltatón belüli és szolgáltatók közötti hatékony együttműködéshez (OMSZ, 

Rendőrség, Katasztrófavédelem, stb.) 

Az egységes, gyorsan elérhető sürgősségi hívószámon a lakosság segítséget hívhat. Egy hívás kezdeményezésével az 

ügyelet és a diszpécserszolgálat egy időben elérhető. Így a beteg egy belépési ponton keresztül kerül kapcsolatba az 

ellátókkal és egyértelmű beteg utakon át jut ellátáshoz.  
 

 

Gál Gabriella védőnő (Ősi, József A. u. 54.) 
 

Tanácsadási idő: 
 

Csecsemő és kisgyermek:  kedd: 09.00 – 11.00 óra 
 

Várandó anyák és nővédelem:   kedd: 13.00 – 15.00 óra 

(Várandósgondozási könyv kiállításához előzetes időpont 

egyeztetés szükséges) 
 

Telefon: 06-88/496-170 
 

 

Vérvétel – SYNLAB Várpalotai Laboratórium 
 

Cím: Várpalota, Szent Imre u. 6.  

(régi SZTK udvarában) 
 

Mintavétel: H-P: 7:00-9:00 

Leletkiadás: H-P: 10:00-12:00 és 15:00-16:00 

Lelet más személy részére meghatalmazás  

bemutatásával adható ki.  
 

Időpontfoglalás: 

 www.synlab.hu weboldalon keresztül, 

személyesen a SYNLAB Várpalotai 

Laboratóriumban  

munkanapokon 10.00-12.00 óra között,  

telefonon munkanapokon 9.00-15.00 óra között a 

06-88-371-132-es telefonszámon. 

 

 

 

General Medicina Kft. által működtetett OEP 

finanszírozott szakrendelések 

(reumatológia, szemészet, fiziotherápia, gyógytorna, 

neurológia, fül-orr-gégészet, audiológia, pszichiátriai, 

ortopédia, urológia, onkológia, pulmonológia, tüdőgondozó) 
 

Várpalota, Kórház-rendelőintézet, Honvéd u. 3. 
 

Telefon: 06/88/471-957, 06/88/784-091 
 

Ősi Posta  

Ősi, Kossuth L. u. 119. 
 

Telefonszám: 06-88/588-410 

Közvilágítási hibák bejelentése 
 

Az egyedi közvilágítási hibákat az Ősi Polgármesteri Hivatalban a 

06-88/496-192. telefonszám 15. mellékén, Kovács Zoltánné 

ügyintézőnél lehet bejelenteni. 

mailto:ph.osi@invitel.hu
http://www.synlab.hu/


 

Ősi Gólyafészek Óvoda és Mini Bölcsőde  

Ősi, Iskola u. 10. 
 

Telefonszám: 06-88/496-162, 06-88/496-624 
 

Konyha – Kerepesi Brigitta Élelmezésvezető  
 

Telefonszám: 06-88/496-404 

 

Ősi Általános Iskola 

Ősi, Iskola u. 10.  
 

Telefonszám: 06-88/588-430, 06-88/588-431 

 

A MENTŐK, RENDŐRSÉG, 

KATASZTRÓFAVÉDELEM: 112 
 

A mentők továbbra is riaszthatók a 104-es, 

a tűzoltók a 105-ös, 

a rendőrök pedig a 107-es telefonszámon is. 
 

A 112 nemcsak egy hívószám, hanem két 

fogadóközpont is. Az egyik Miskolcon, a másik 

Szombathelyen működik. Aki nem a 112-t, hanem a 

104-et, a 105-öt vagy a 107-et tárcsázza, annak a hívása 

ezek valamelyikébe fut be. Ott eldöntik, hogy mentőre, 

tűzoltóra vagy rendőrre van szüksége, és egy 

elektronikus adatlap kitöltésével, illetve szükség esetén 

a telefonáló átkapcsolásával riasztják a közelben lévő 

egységet. 
 

 

Család és Gyermekjóléti Szolgálat 

(Ősi, Kossuth L. u. 117.) 
 

Családsegítő: Szíjártó László 
 

Ügyfélfogadás: 

Hétfő:  13.00 – 16.00 

Kedd:  08.30 – 12.00 

                      Szerda:           13.30 – 16.30 

Csütörtök: nincs ügyfélfogadás 

                       Péntek:           08.30 – 12.30 
 

Telefonszám: 06-70/330-7468 vagy 06-88/573-412 
 

Az ügyfélfogadáson túl az alábbi elérhetőségek állnak 

rendelkezésre a kapcsolattartásra: 

Telefonos készenléti szolgálat telefonszáma:  

06-70-330-7444 

Ügyeleti idő: 

Hétfő-csütörtök 16.00 órától másnap reggel 08.00 óra. 

Péntek: 13.00 órától 

Szombat-vasárnap 0-24.00 óra között 
 

e-mail cím: cssegitopalota@gmail.com vagy 

cssegitoosi@gmail.com 
 

 

Fogászat 
 

A régi helyén, felújított rendelőben várja a Fogászat a 

betegeket.  

Cím: Várpalota, Mártírok útja 1. 

(Piac mögötti parkoló mellett) 

Dr. Rácz Zsuzsanna rendelési ideje:            

Hétfő, szerda:           13.00-19.00 

Kedd, csütörtök:       07.00-13.00 

 Péntek:  páros hét     07.00-13.00 

                                 páratlan hét 13.00-19.00 
 

Telefonszám: 06-88/744-232 
 

Ősi Könyvtári, Információs és Közösségi Hely 

(Községi Könyvtár) Ősi, Iskola u. 10. 
 

Nyitva tartási idő: 

Kedd, szerda:  17.00 – 19.00             Péntek:            

14.00 – 18.00          Szombat:         08.00 – 12.00 

Telefonszám: 06-88/496-380 
 

 

Hulladékszállítás 
 

A hulladékszállítási közszolgáltatással kapcsolatos jelzéseket, szerződésmódosítással kapcsolatos bejelentéseket, 

lomtalanítási igényeket az alábbi elérhetőségeken tehetik meg: 
 

Várpalota, Fehérvári út 7.  

Telefon: 06-88/592-112 

e-mail: szallitas@vpkozuzem.hu 

 

 

 

Hulladékszállítási ügyfélszolgálat: 

Telefon: 06-88/592-112 

e-mail: szallitas@vpkozuzem.hu 

Ügyfélszolgálat nyitva tartás:  

hétfő, kedd, csütörtök, péntek:  

6.00 – 14.00, Szerda: 7.00 – 15.00 
 

 

Pénztár nyitva tartása:  

hétfő, kedd, csütörtök, péntek:  

6.00 – 14.00,  Szerda: 6.00 – 17.00 

Telefonszám: 06-88/592-110  

 

Hulladék elszállítás időpontjai 2019-ben 

Kommunális hulladékszállítás: minden hét csütörtöki napon 

Fenyőfák elszállítása: január 29. 

Szelektív hulladékgyűjtés: január 9., február 13., március 13., április 10., május 8., június 12., július 10., augusztus 

14., szeptember 11., október 9., november 13., december 11. 

Házhoz menő üveg hulladékgyűjtés: március 5., június 4., szeptember 3., december 3.  

Zöldhulladék: április 23., május 21., június 18., július 23., augusztus 22., szeptember 17., október 22., november 19. 

Évi egy alkalommal történő házhoz menő lomtalanítás előzetes egyeztetés alapján a 06-22/202-260 számon tehető 

meg 2019. január 2. – szeptember 30. közötti időszakban.             További információk: www.deponia.hu 
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