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„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 Magyar Köztársaság Elnöke 2019. október 13. napjára tűzte ki a helyi önkormányzati képviselők és 

polgármesterek választását. Szavazni a választás napján 6.00 órától 19.00 óráig lehet, a kijelölt szavazóköri 

helyiségekben a lakóhelye szerinti szavazókörben, az alábbiak szerint: 

 

001. számú szavazókör 
Községi Önkormányzat  (8161 Ősi, Kossuth L. u. 40.) 

002. számú szavazókör 

Közösségi Helyiség (8161 Ősi, Kossuth L. u. 117.) 

A 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 

Iskola utca teljes közterület 

Kert-köz teljes közterület 

Kossuth Lajos utca teljes közterület 

Petőfi Sándor utca teljes közterület 

Séd utca teljes közterület 

Szigetpuszta utca teljes közterület 

Sziget tanya 

Templom utca teljes közterület 

A szavazókörhöz tartozó címek: 

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 

 

A szavazáshoz az érvényes arcképes igazolvány (személyazonosító igazolvány, vagy vezetői engedély, vagy 

útlevél), és személyi azonosítót vagy lakcím igazolására szolgáló igazolványok együttes bemutatása szükséges.   

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.  

Amennyiben a választópolgár egészségi állapota vagy fogyatékossága miatt gátolt a mozgásában és nem tud elmenni 

a szavazóhelyiségbe, mozgóurnát kérhet. A kérelem beérkezésének határideje levélben vagy ügyfélkapus 

azonosítás nélkül elektronikus úton legkésőbb 2019. október 9. 16:00 óra, személyesen a Helyi Választási Irodánál 

2019. október 11. 16:00 óra, ügyfélkapus azonosítással elektronikus úton a szavazás napján 12:00 óra, az illetékes 

szavazatszámláló bizottsághoz meghatalmazott útján vagy meghatalmazással nem rendelkező személy általi 

kézbesítésével a szavazás napján, legkésőbb 12:00 óra. A kérelemhez nyomtatvány is igényelhető a Helyi Választási 

Irodánál.   

 

Tisztelt Választópolgárok! Választási különszámunkban valamennyi választható jelölt számára lehetőséget adtunk 

a bemutatkozásra. Tájékoztatjuk az olvasókat, hogy lapunkban a jelöltek a Helyi Választási Bizottság által sorsolt, 

szavazólap szerinti sorrendben mutatkoznak be. A képviselő-jelöltek az esélyegyenlőség biztosítása érdekében 

meghatározott karakterszámú anyagot nyújthattak be. A szerkesztőbizottság az előre megadott karakterszámtól 

(képviselő-jelöltek esetében 780 karakter) maximum 10 %-kal eltérő mennyiségű anyagok megjelenését biztosította.  

 

ŐSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 



 

2.o.     2019. szeptember                                                                                                          A MI ÚJSÁGUNK   

 

POLGÁRMESTER-JELÖLT 
 

Községünkben 1 polgármester-jelölt indul a választáson: Kotzó László független polgármester-jelölt 

 

Tisztelt Ősi Választópolgárok! Kedves Lakótársaim! 

Azt gondolná az ember, hogy egy regnáló polgármester számára a választási 

kampány teljesen fölösleges, hiszen mi más lenne jobb és hitelesebb érv munkája 

bizonyítékául, mint az eddig nyújtott teljesítmény, vagyis maga a valóság? Azt 

gondolhatnánk, aki jól viselte gondját a településének, annak már nem is kell 

kampány, hiszen a tények úgyis önmagukért beszélnek.  

Tapasztalatom szerint azonban ez nem így van. „Ami megtörtént, az már a múlt” 

– mondják sokan. Az emberek most elsősorban a jövőt fürkészik, azt, hogy mi 

vár rájuk, családjukra, szűkebb és tágabb környezetükre az elkövetkező öt év 

során.  Céljaimat, terveimet a jövőben is a lakosság igényei és elvárásai, 

megvalósításukat pedig a megnyíló lehetőségek határozzák meg. 

A szinte változatlan összetételű Képviselő-testülettel hosszú és rögös utat jártunk 

be az elmúlt közel egy évtized során. 2010-ben megoldhatatlannak tűnő 

helyzetben vettük át elődeinktől a település vezetését. Rengeteg hiányosságot és hatalmas adósságot 

örököltünk. A képviselő-testület felelős döntéseinek, a hivatali szakapparátus lelkiismeretes munkájának és a 

lakosság segítő támogatásának köszönhetően azonban néhány év alatt kilábaltunk az adósságcsapdából, majd 

2014-től fejlődési pályára állítottuk településünket.  Közös munkánk eredményeként szebbé és élhetőbbé vált 

községünk. Jó érzés és komoly elismerés számomra, hogy Ősit ma az összefogás és a dinamikus fejlődés 

példájaként emlegetik megyeszerte. 

Büszke vagyok az eddig elért eredményeinkre, a közös erőfeszítéssel megvalósított álmainkra, de tudom, hogy 

még nem dőlhetünk hátra! Az elkövetkező években is rengeteg feladat vár ránk. Megkezdett munkám 

folytatásához, közösen szőtt álmaink megvalósításához továbbra is kérem segítségüket, támogatásukat és 

bizalmukat! Kérem Önöket, hogy a 2019. október 13-i önkormányzati választáson, szavazzanak ismét a 

békességre, az összefogásra, és mindezek által településünk további fejlődésére!  

Kotzó László polgármester-jelölt 

  

KÉPVISELŐ-JELÖLTEK 

Településünkön 15 egyéni listás jelölt van. Érvényesen szavazni legfeljebb hat képviselő-jelöltre lehet, az alábbi 

képviselő-jelöltek közül (a jelöltek felsorolásunkban a Helyi Választási Bizottság által elvégzett sorsolás, a 

szavazólapon való megjelenés sorrendjében): 
 

1. Winter Károlyné független képviselő-jelölt 

2. Vajda Ferenc Géza független képviselő-jelölt 

3. Horváth Lajosné független képviselő-jelölt 

4. Polgári László független képviselő-jelölt 

5. Balogh Károly független képviselő-jelölt 

6. Tollner Tibor független képviselő-jelölt 

7. Lencsés Rudolf független képviselő-jelölt 

8. Balogh Róbert független képviselő-jelölt 

9. Magyarósi Henrietta független képviselő-jelölt 

10. Szügyi Mihály független képviselő-jelölt 

11. Grund Attila független képviselő-jelölt 

12. Dr. Várkonyi Zoltán független képviselő-jelölt 

13. Winterné Holler Mónika független képviselő-jelölt 

14. Kárpáti Ágnes független képviselő-jelölt 

15. Balogh Kálmán független képviselő-jelölt 

 

 
Winter Károlyné (Sütő Anna) Ősiben születtem és a mai napig itt élek. 

Általános iskolai tanulmányaim után leérettségiztem. Családot alapítottam Winter 

Károly-al, családi házat építettünk a Ladányi utcában. 2 fiam született, akik már 

saját családjukban élnek, 3 unokának örülhetek. A munkámhoz az előírt pénzügyi 

végzettséget megszereztem a legmagasabb szinten. A peremartoni Idősek 

Otthonából mentem nyugdíjba, ott mint gazdasági vezető dolgoztam.1998-tól az 

Ősi Önkormányzat Képviselő Testületében dolgoztam, 2014-óta ismételten a 

Képviselő Testület tagja vagyok és a pénzügyi bizottságban dolgozom. 

Képzettségemnél fogva a pénzügyi területet különösen reálisan látom. Szeretném 



a munkámat a Képviselő Testületben tisztességgel és becsülettel ellátni. Ehhez kérem az Önök támogatását. 
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Vajda Ferenc Géza vagyok. Ősiben élek 56 éve. Képzőművész vagyok, ki 

szeretném használtatni Ősinek ezt a lehetőségét, hogy szeretem a művészetet. 

Szeretném Ősi kultúráját és hagyományát tovább vinni és gyarapítani, szobrokat 

szeretnék állítani a kohászok és bányászok emlékére, pl. az  általános iskola elé és a 

parkba. Én Ősiért vagyok! Örülök, hogy itt születtem és itt neveltem fel 

gyermekeimet és továbbra is szeretném megőrizni mindenkinek az emlékét. Ezúton 

megköszönöm mindenkinek az ajánlását. Ígérem, hogy mindent elkövetek annak 

érdekében, hogy lehetőleg mindenkinek a kedvére tegyek és a munkám mindenkinek 

megfeleljen, amit szívvel-lélekkel fogok elkövetni.  
 

  

 

Horváth Lajosné vagyok (mindenki Jolija), 1999 óta élek Ősi községben 

családommal. Két nagykorú gyermekem van, akik már önálló életet élnek. Én 

költözésem óta részt veszek a falu életében. 14 éve az Ősi Polgárőrség aktív tagja 

vagyok. Tavalyi évben a Polgárőrségtől kinevezést kaptam, én lettem a Felügyelő 

Bizottság vezetője, aminek nagyon örültem, nagy megtiszteltetés volt a számomra.  

15 éve egy hitelszolgáltató cég munkatársa vagyok, a településen látom el a 

feladataimat, így sok embert, családot megismerve. A településen élők érdekeit 

szeretném képviselni a Testületben.  
 

 

  

Polgári László vagyok, független képviselő jelölt. 13 éve Ősi községben élek. 

Foglalkozásomat tekintve villamosmérnökként dolgozom, egy autóipari cég kutatás-

fejlesztési részlegén. 

Véleményem szerint fontos a faluban élők érdekeinek képviselete, azoké, akik itt 

szeretnék jövőjüket megélni, gyermekeiket, unokáikat biztonságban tudni, nevelni.  

Továbbá fontosnak tartom a faluban élők véleményének képviseletét. A fiatalok, a 

szülők és az idősebb korosztály véleménye is számít. Apukaként a gyermekes szülők 

és a gyermeket vállaló fiatalok képviseletét érzem legközelebb, mivel legfőképp velük 

szemben lehetek hiteles. Fiatalos gondolkodásmóddal szeretnék új szemléletet 

megvilágítani a testületben. Amennyiben látásmódunk megegyezik, kérem Október 

13.-án bizalmával támogasson. 
 

  

Tisztelt Ősi Választó Polgárok! 

Köszönöm a bemutatkozási lehetőséget a „Mi Újságunk” szerkesztőinek. 

Balogh Károly vagyok, Ősiben születtem több, mint 62 éve. A Petőfi Sándor utcában 

lakom. Mezőgazdasági gépész a végzettségem, növénytermesztéssel foglalkozom, 

mint családi gazdálkodó. Ez a 62 éves kor egy kicsit „gáz”! Ennek ellenére vállaltam a 

jelölést, mert úgy érzem, szükség lesz rám a következő testületben (is). A testületi 

ülések 99%-án részt vettem az utóbbi 29 évben, sok tapasztalatot szereztem. 

A számomra fontosnak tartott (hivatali működés, testületi munka, civil szervezetek, 

sport, tiszteletdíj stb.) gondolataimat szórólap formájában fogom elmondani. 

A község lakosságának bölcsességében bízva, úgy gondolom, hogy a jelenlegi 15 

jelöltből a legjobb testület áll össze! 
 

  

Tollner Tibor független képviselő-jelöltet a Helyi Választási Bizottság 5/2019. (09. 03.) számú határozatával 

vette nyilvántartásba. A jelölt a szerkesztőség által biztosított bemutatkozási lehetőséggel nem élt. 
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Tisztelt Ősi Választópolgárok! 

Lencsés Rudolf Ősi lakos vagyok. Több mint 30 éve az Ősi Petőfi Sportkör 

tagjaként részt vettem az egyesület életében játékosként, elnökségi tagként, 

elnökként. 2008 óta az Ősi Petőfi Sportkör ifjúsági és utánpótlás korú 

labdarúgóival foglalkozom az edzések és a bajnoki mérkőzések alkalmával.  

Képviselőtestületi munkában 2014 óta veszek részt, pénzügyi bizottsági 

kültagként. Jelen vagyok a képviselő testületi üléseket megelőző bizottsági 

megbeszéléseken. 2018-ban Ősiért díjat kaptam, Ősi község közösségi életében 

és az Ősi Petőfi Sportkörben végzett munkám elismeréseként.  

Célom, hogy az elkövetkezendő időszakban a pályázati lehetőségek maximális 

kihasználásával támogathassam a helyi civil szervezetek és közösségek 

tevékenységeit. 
 

  

Balogh Róbert vagyok, 32 éve házas, és 4 gyermek apja, egy unokám van. 1965-

ben születtem Ősiben, 1983-ban érettségiztem, képesített magasépítőként. 1987-

től jelenleg is saját vállalkozásom, üzletem vezetem. 15 évig voltam lemezlovas. 

12 évig voltam képviselő, 2 évig alpolgármester, 4 évig ügyrendi elnök. 

Polgárőrség alapító és vezetőségi tag voltam 10 évig. Az elmúlt években szépen 

fejlődött Ősi, szeretném a munkámmal támogatni a további fejlődést. Fontos 

lenne új utcát, építési telkeket kialakítani, az internetproblémákat kábel tv 

hálózattal megoldani, ez a fiatalok számára vonzóbbá teszi falunkat. Felújítanám 

a testvértelepülési kapcsolatokat, gyerekek cserenyaraltatása érdekében. Egész 

nap Ősiben élek és dolgozom, bárki problémáival megtalál, ha módomban áll 

segítek, ké pviselem Önöket, benneteket.  
 

  

Magyarósi Henriettának hívnak, 43 éves vagyok. Itt élünk párommal és két 

kislányunkkal, lányaink a helyi óvodába és általános iskolába járnak. 

Végzettségemet tekintve élelmiszeripari mérnök vagyok. Tíz éve Veszprémben 

egy francia élelmiszeripari multinacionális cégnél dolgozom, mint üzemvezető. 

Projektek vezetése kapcsán az idén egy világméretű fejlesztést valósítottunk meg. 

Az iskola és óvoda Szülői munkaközösség tagjaként aktívan részt veszek az 

intézmények programjainak szervezésében. Itt szerettem bele a közösség építő 

erejébe.  Szaktudásommal évek óta segítem a helyi konyha élelmiszer biztonsági 

rendszerének működését. Kizárólag a falu érdekeit szem előtt tartva szeretnék 

tenni azért, hogy Ősi még jobban fejlődjőn és élhetőbb legyen minden korosztály 

számára. Megtisztelő bizalmukat előre is köszönöm! 
 

  

Szügyi Mihály vagyok, 36 éves. Ősiben élek, feleségemmel 3 gyermeket 

nevelünk. Közgazdász vagyok. Egy multinacionális cégnél dolgozom 

főkönyvelőként, pénzügyi vezető-helyettesként Csak az adottságok ismeretében 

szabad ígérni, konkrét dolgot ígérni felelőtlenség, de mindig van hova fejlődni. 

Fontosnak tartom: jó minőségű internet hálózat kiépítését, alapítvány létrehozását 

óvodai és bölcsődei gyerekeknek, Ipari Parkfejlesztést, vonzóvá tenni új 

vállalkozások számára. Ígérem, hogy tudásomat, tapasztalatomat a község javára 

fordítom. A képviselői tiszteletdíjból az ősi gyermekeket szolgáló alapítványokat  

támogatnám. Az eddig megkezdett utat folytatva kihasználva a település 

erőforrásait, a polgármester mögé felsorakozva, felkészült és képzett testülettel 

továbbfejlesztve lakókörnyezetünket, újabb sikereket érve el. Kérem, támogassák 

törekvéseimet.  
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Grund Attilának hívnak, édesanyám Hadrik Erzsébet által tősgyökeres ősi lakos 

vagyok. 1977-ben születtem, tanulmányaimat Ősiben kezdtem, majd 

Veszprémben folytattam. 25 éve édesapám, Grund Ferenc vállalkozásában 

dolgozom. Munkám során tapasztalatot szereztem a vállalkozás vezetésében, 

szervezésben, tervezésben, az emberekkel való jó kommunikációban. Társadalmi 

munkámmal segítem a helyi rendezvényeket, a falu fejlődését szolgáló 

kezdeményezéseket. Alapító és mai napig is tagja vagyok a Polgárőrségnek. 

Mindig magaménak éreztem falunk, az itt élők problémáit. Meggyőződésem, 

településünk jó irányba fejlődik. Célom önzetlen munkával tenni azért, hogy 

falunk tovább fejlődjön, gazdaságosan működjön, egy szebb, élhetőbb 

környezetet hozzunk létre, hogy az emberek szívesen települjenek ide. Kérem, 

tiszteljenek meg bizalmukkal és szavazatukkal támogassanak! 
 

  

Dr. Várkonyi Zoltán vagyok, 41 éves, 2 gyermekes családapa. Pannonhalmán 

érettségiztem, majd Pécsen szereztem orvosi diplomát. A szakvizsga után Ősiben 

kezdtem dolgozni háziorvosként, ahol azóta is örömmel végzem a munkámat. 

Munkám révén napi kapcsolatban vagyok a lakossággal, így minden korosztály 

problémáival szembesülök. Elnöke vagyok az Orvosi Kamara Etikai Bizottságának. 

Egészségügyi közgazdasági képzésen is részt vettem, jó rálátásom van a gazdasági, 

pénzügyi kérdésekre. Ahogy az eddigi két ciklus során, továbbra is szeretném a 

közösség és a falu érdekeit képviselni. Az anyagi lehetőségek ismeretében szerintem 

ígérgetni felesleges, de a rendelkezésre álló forrásokat maximális mértékben 

szeretnénk kihasználni, a megkezdett fejlesztéseket, a falu szépítését tovább kell 

folytatni. Ehhez kérem támogatásukat. 
 

  

 

Winterné Holler Mónika vagyok, 46 éves. 42 éve élek Ősiben, férjemmel és két nagyfiammal mozgalmas 

falusi életet élünk. Képviselői munkámat a Kulturális és Sport Bizottság elnökeként, a 

Szociális Bizottság, a Szerkesztő bizottság tagjaként, igyekeztem lelkiismeretesen, 

tudásom legjavát adva végezni községünk fejődése érdekében. Jól ismerem az itt élő 

emberek gondjait, problémáit. Folyamatosan képeztem magam az elmúlt évek alatt, 

főként gazdasági pénzügyi területen, ami segítségemre lesz a későbbi döntések 

meghozatalában. Megtisztelő volt számomra, hogy eddigi, 9 évnyi képviselői munkám 

pozitív visszajelzéseként, megerősítéseként támogatták képviselői jelölésemet. Ezt a 

bizalmat tisztelettel megköszönöm, hiszem, hogy támogatásuk erőt ad közös céljaink 

elérésében, megvalósításában. 
 

  

Kárpáti Ágnes vagyok, amióta itt élek folyamatosan arra törekedtem, hogy Ősi 

községért, az itt élő emberekért tevékenykedjek, szociális szakemberként, 

családgondozóként, szakpszichológusként, az elmúlt kilenc évben pedig a szociális 

bizottság elnökeként. Aktív tagja vagyok a közösségnek, számos gyermekvédelmi 

tárgyú pályázati projekt bonyolítása, kulturális tevékenység, a civil szervezetek, 

létrejöttének kezdeményezése, létrehozása kötődik a személyemhez, 

tevékenységemhez. Büszke vagyok arra, hogy Ősi Község képviselő-testületének 

tagjaként, immár 10 éve közvetlenül is képviselhetem Önöket, hogy számos, a 

települést élhetőbbé, vonzóvá tevő projekttel kapcsolatos döntés meghozatalának 

részese lehettem.  

Bízom abban, hogy a 2019. évi Önkormányzati választáson is bizalmat szavaznak 

nekem. 

 

6.o.     2019. szeptember                                                                                                          A MI ÚJSÁGUNK   
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Balogh Kálmán: Születésem óta Ősiben élek, családom mellett munkahelyem is 

évtizedekig ide kötött. Már fiatalon is részt vettem a település közéletében. 

Gyermekkorom óta fontos számomra a sport, az Ősi Petőfi Sportkörben fociztam. 

Később elnökségi taggá választottak, majd „tiszteletbeli elnök” címmel is elismert 

az egyesület. 16 évig, 2014-ig dolgoztam önkormányzati képviselőként. 2015-ben 

több évtizedes településért végzett példamutató munkámért „Ősi Nívódíja” 

kitüntetésben részesültem. Az elmúlt ciklusban is figyelemmel kísértem Ősi 

fejlődését, tevőlegesen is segítséget nyújtottam, pl. társadalmi munkákban, 

rendezvényeken. Ismerem Ősit, lehetőségeit és problémáit. Tudásommal, 

elhivatottságommal, aktív munkával az itt élők igényeit és érdekeit képviselhetem 

megválasztásommal.  

 

 
 
A Helyi Választási Iroda tájékoztatja Ősi község választópolgárait, hogy Beke Ferenc jelölt a 2019. október 13. 

napjára kitűzött önkormányzati választáson mind polgármester-jelöltségéről (2019. szeptember 16. napján), 

mind egyéni listás képviselő-jelöltségéről (2019. szeptember 19. napján) lemondott.  

 

 
 

Ősi Község választási szervei 
 

 

Ősi Helyi Választási Iroda 
 

 

Ősi Helyi Választási Bizottság 

Cím: Ősi Polgármesteri Hivatal  

          8161 Ősi, Kossuth L. u. 40. 

e-mail: ph.osi@invitel.hu 

Telefon: 88/496-192, 88/496-372 

Mobil: 06-30-363-0377 

Cím: Helyi Választási Bizottság  

          8161 Ősi, Kossuth L. u. 40. 

e-mail: ph.osi@invitel.hu 

Telefon: 88/496-192, 88/496-372 

Mobil: 06-30-363-0377 

Andrásiné Marton Mónika HVI vezető 

György Beáta HVI vezető-helyettes 

HVI tagok: Andrási Attiláné 

Kovács Zoltánné 

Major Lászlóné 

Szabóné Szili Mónika 

A Bizottság tagjai: 

Nyitrainé Lőrincz Marianna elnök 

Szili Gyuláné elnökhelyettes 

Kékesi Annamária bizottsági tag 

Mórocz Mária bizottsági póttag 

Toronyi Györgyné bizottsági póttag 
 

 

 

1. számú Szavazatszámláló Bizottság 
 

 

2. számú Szavazatszámláló Bizottság 

Cím: Községi Önkormányzat  

8161 Ősi, Kossuth L. u. 40. 

Cím: Közösségi Helyiség  

          8161 Ősi, Kossuth L. u. 117. 

A Bizottság tagjai: 

Mátyás Lászlóné elnök 

Vágán Zsuzsanna elnökhelyettes 

Balogh László Józsefné bizottsági tag 

A Bizottság tagjai: 

Magyar Lászlóné elnök 

Kerekes Miklósné elnökhelyettes 

Bajcsi Gyuláné bizottsági tag 

A szavazatszámláló bizottságok póttagjai: 

Horváthné Tar Erika                      Kecskés Istvánné 

Schekkné Kovács Katalin              Tóth Ferencné 

 

A választási bizottságok megbízott tagjainak bejelentése 2019. október 4-én, 16.00 óráig lehetséges! 
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