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Ui6vi kiisziin
Tisztelt OstorosKiizs69Lakossdga!
A rem6ny mondatja velem, hogy sikeresen,
kellemes eml6kek 6rz6s6ve1 vagyunk tiLl a
kar6csonyi iinnepeken. Mindenkinek hite 6s
meggy6z<id6seszerinti 6lm6nyek k<jzepettevolt
r6sze a szeretetben.E szeretet 6s az egym6sra
figye16skis6rje v6gig k<izos 6letiinket. Nagyon
nagy sziiks6giinkvan 16.
A m6g6ttiink hagyott 6v, rendkiviili neh6zs6geket
6llitott veliink szemben.A gazdasSgi6s p6nziigyi
vil6g r6szbeni6sszeoml6sa,
a terme16sle6llitiisa,a
megrendel6sek jelent6s nagysSgrendii visszaes6se,a munkahelyektomegesmegszrin6s6t,cs6d
kozeli helyzetet eredm6nyeztek.
Az egzisztenciilis gondok fokozatosan n<ittek,ezzel6sszhangban az emberi kapcsolatokmor6lis v6lsriga
hihetetlenm6lys6gbezuhant.
Gener6ci6k6ta tanu1tuk,hogy ezekajelens6geka
v6ls6g jelei. Mert tanultuk, ez6rt elm6letben
tudtuk, de a gyakorlatbanbizony nem k6sziiltiink
fe1 erre. Most keressiik a kivezet6 utat
egy6nenk6nt6sk<izcisen
egyar6nt.
Sikerrel kell j 6rnunk, mefi nincs m6s v61aszt6sunk!A teleoiil6siik16te.stabilitLsaaI6tl

2010

January
NEW YEAR

A 2009-es 6vben a munkandlkiilis6g megk<izelitette a |l%o-ot. Ez sz6munkra az elmir]r 20
6vben m6rt 6rt6khezk6pest elk6peszt<!nagys6grend. Ezzel p5rhuzamosann6tt a bajba jutott,
segits6gre szorul6 csal6dok szdLma.
Az egzisztenci6lis gondok, a napi gondd6 vii6 klzizemi
dijh6tral6koksz6ma6s rn6ft6kejelzi, hogy nagy a
baj.
A hogyan tov6bb k6rddsre keresend6 vflasz
kikeriilhetetlen. Ahogyan az 6let eddig ment,
ahogyan ezt szewez(lk, vtitoztalas n61ktl nem
mrikodhettov6bb.Ez igaz a gazdasdgra
6s igaz az
emberi kapcsolatokra egyar6nt. Morrllis
megtjul6sra 6s gazdasrigi fellendiil6sre van
sziiks6g.
Az erk6lcsi normiikhoz val6 igazod6s
n6lkiilozhetetlen, mert az dletben minden erre
6piil.
A v6ls6g nagyon sok ismeretlen vesz6l)'tjelent
nrindannyiunk szitmina. Ugyanakkor a tu1616s
riszt6ne, eddig ki nem akn6zott er6forr6sok
megnyit6s6val,lehet6s6geketis teremthet.Ahhoz,
hogy ne a vesz61y,hanem a lehetos6gkerekedjen
feliil, emberi aktivitAsra, kreativit6sra van
sziiks6g. Saj6t adottsigainkat marad6ktalanulki
kell haszn6lnunk. A tul616s k6nyszere a
probl6mSink megold6s6banaktivv6 kell tegyen
bemiinket.
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A bizalom a t6rsas 6letiink alapja. E n6lktil
megb6nul a vil6g! ManapsSg nagyon sok
mindenben megrendiilt a bizalmunk. Pdnzben,
bankrendszerben,politikriban, munkat6rsakban,
embertarsainkban
6s sajnosmar el6ri a csal6dokat
is. M6gisazt 6llitom.hogynincsm6sirtl Ujra 6s
tjra sziinteleniil biznunk kel1 dnmagunkban,
hitiinkben embert6rsainkban
Az egymis megbecsi.il6se
az embei kapcsolatok
alap6ft6ke.N6lkiile nem lltezlk a csal6d,n6lkiile
nem l6tezik emberi k6zdss6g,magaa t6rsadalom
sem.
A legnagyobbtett mindegyik k6ztitt,dnmagunk
legydz6seakkor, amikor a k6nyelmes,a nem is
olyan rossz helyzetet magunk mtigdtt merjiik
hagyni. Ehhez azonban az is kell, hogy az
6lettinket ne a f6lelmeink, hanem a rem6ny a
probl6m6ink sikeres megolddshban,hathrozz6k
meg. Sziiks6gtnk van effe a szeml6letre,mert a
m<igdffink hagyott id6szak,minden szempontb6l
megalapozzaa jov6 6v valamennyi neh6zs6g6t
Az dnkormdnyzat sz6mottev6 forr6skies6sek
ellen6re, az alapszolg ltat6sait mriktidtetni fogja.
A feladat ilyen kdrtilm6nyek k<izott egy|ltaltn
nem leszegyszeriienv6grehajthat6.

Ez a d<int6sarrais p6lda,hogy a kdzds6letiink
neh6zs6geitadom6nyokkal,t6mogat6sokkal,
kapcsolat
6pit6s6vel
is lehetsegiteni.
Sz6mitunk a lakoss6gra, szhmifia ara, hogy
meg6rtett6k
a v61s5gokoztaegy6ni6s koz6ss6gi
vesz6ly lekiizd6s6nekindokait. K6szek egyiittmrikddni az ebb6l fakad6 orobl6m6k felsz6molSs5ban.
Az itt 6l6knek, a k6z6ss6giinketv6llal6knak
sziiks6giink van egymdsra! A neh6zs6gek
legy6z6se
legyenkdz<is
iigynnk!
Ne hagyjuk hogy kivii1r6l, nem itt 616k, k6rt
okozzanaka teleptil6siinknek,alakoss6gnak!
Ha a v6lem6nykiikinbs6geke1len6re,ami egy
k6z6ss6gterm6szetes
velej6roja,-<isszefogunk,
egym6ssegits6g6re,
v6delm6rekelink, kizir6lag
csak akkor lesziint kdpesek csdkkenteni a
k<izs6giinkben
6l6k probl6m6it.
Ehhezkivrinoka magam6sk6pvisel6t6rsaim,
az
<inkorm6nyzat
valamennyidolgoz6janev6bensok
sikert
Sikeresrij esztend6t,
olyanb6k6ben,
badtsAsbantel6t.
Legyenhozzt
szerencs6nk!,
2010.janu6r1.

A}hoz, hogy az elinditott fejleszt6seinketsikene
vihessik, t6bbletforr6sokra van sztiks6giink. A
k6pvise16testiilet d6nt6sei alapjbn biztonsiggal
kijelenthetS,hogy 6sszess6g6ben
nem &6gt:J az
6let Ostoroson, ugyanakkor egy-egy kdtelezetts6giink eset6benaz anyagi terhek m6rt6ke
6trendez6dik.Azt l|tjrk 6s 6rz6keljiik, hogy a
v61s6gmindenkit6l val6ban |ldozatot kdvetel!
.\ldozatot p6nzben, meg6rt6sben, tiirelemben 6s
embert6rsimegbecsiil6sben
egyardnt
E n6lkiil nem lehet2010.6v neh6zs6gein
tuljutni !
Enrrek 6rdek6ben6s a folyamatok al tirmasnbshra
a k6pvisel6 testtilet tagjai 6s a szak bizottsrlgok
tagiai lemondtak tisztelet dijukr6l, el6segitve
ezLltal a fejleszt6si feladataink megval6sit6s6t.
K<isz<inet6s elismer6s illeti 6ket e szeml6letii
hozz66ll6suk6ri.

;,[ut.^
Kisari Zoltdn
polgdrmester
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Onkormrinyzatihirek
ul6sezett a K6pYisel6 Testiilet
200q.decemberl4-dn OstorosKozs6gOnkormdnyzatdnak
K6pviselri Testiilete soros iil6s6t tartotta, melynek t€m6i a
ktivetkeztjkvoltak

Tiibb juthat a kiizseg fejr6d6s6rea k6pviseltik
tiszteleldtdb6l
decemberi testiileti iil6sen a K€pvisel6 Testiilet tagjai
egyhangilag rigy hat6roztak, hogy jaaurirt6l lemondanak a

Tdrgtaland; Napirendek:

tiszteldtdiiuk6l.
1. Besz6mol6 a lej6rt hatSridejii hatrirozatolc6l 6s a k6t
iil6s kdziitt tett int6zked6sekr6l
2.Javaslataz ,,OstorosKiizs6g telepiil6si szil6rd
(kommun6lis)hullad6kiiaakiisszegyfijt6se6s
_ ._
._
drtalmatlanitdsrattirtdncielszdllitdsa"
targybankiirt nyilt.
egyszerii krizbeszer zlsi eljiris lezari.sii

Ez a remond6s nem kevesebb, mint havi \yorcszitzezer
forintot jelent a kiizs6gnek.Ebb6l az tisszegbcilfejleszt6si
alapot hoznak letre, amely oner6k€ntis szolg6lhategy-egy
nagyobb c6l eler€se6rdek6ben'

3. Javaslataz EKT0T munkaszervezet6nek
6tszervez€s€re
0 4. Besz6mol6a R6dei Mikl6s Miivel6d6si H6z munk6j6r6l
5. Javaslataz Ontormiinyzat K6pviseki{estiilet6nek2010.
6vi munkaterv6re

K6pvisel6-testiileti iil6sek a 2010-es6vben
valamemyi k6pviselti-testiiletiiil6senelscinapirend:

6. Egyeb iigyek, inditv6nyok:

Beszrimol6 a lej6rt hatimdeji hattuozatok v6grehajt6s6r6l 6s

OstorosKcizs6gOnkorm6nyzatiiaaka kii zizemi vizmiib6l
szolg6ltatottiv6viz6rt, illet6leg a koziizemi csatomamii
haszndlatddn
fizetendci
dijak megdllapitdsdroI szolo
renoerer-reryezere

a k6pviselti-testiiletket i.il6sekozotttett int6zkedesektil

OstorosK<izs6gOnkorm6nyzat6naka telepiil€si szilard
hullad6k kcizszolg6ltat6sidij6nak meg6llapit6s6r6ls2616
rendelet-tervezete

Tiibbc6lf T6rsul6sbanv6gzett munk6j6r6l

2010.janudr 18.(hdtfd) I6 dru
L Besziimol6 a polgarmestemekaz Egri Kisterseg

OstorosKdzseg Onkorm6nyzat6naka mag6nszem6lyek
kommun6lis ad6j6r6l sz6l6 rendelet-tervezete
(JSIOTOSilOZSeS (rnKOrInanvzatanaK

a KozleruleleK

2. Javaslata 2010. 6vi rendezv.nferwe
3. Ewebek
2010. februdr 16. (kedd) 15 6ra
Kiizmeghallgatds
a Onkormdnyzat
2010.6vi

haszn6latrir6l
6i tisztrintartis6r6lsz6l6rendelet-tervezete

kdltsegvetesevel
kapcsolatban

a temet6k6l
Javaslat
OstorosK6zs6gOnkorm6nyzat6nak
6stemetkez6sekrril
szoloI l/2000.(Vll. 31.)sz.
rendelet.nek
m6dositesara

2010.
februdr 16.(kedd)16 dra
t. T6j6koztat6
OstorosKdzs6gPolg6rmesterenek,
valamint
a Kepvisel6-testiilet
tagjainak2010.6vi
vagyomyilatkozatai
nyilv6ntartiisba
vetel6r6l
2. Javaslat
az Onkormdnyzat2010.dvi ktilts6gvet6s6re
J. Javaslat
az Onkormdnyzat
dltalfenntarlonintdzmenyek

az Onkorm|ryzat 2010.6vi6tmeneti
Javaslat
gazd6lkod6s6ra
A/ UnKorTnany/alrKepvlsetoKllsZ|etetotlafot
szolo
'

rendelet-tervezet

elelmez6si nyersanyagkiilts6g€nek megfiLapit6s|ra
4. Javaslata szem€lyesgondoskod6skdrebeartoz6

Javaslataz EMOP-3.1.3-2008-0219k6 dszimup|ly|zat
kdzbeszerz€sielj6r6s6nakelindit6s6ra

szoci6lisell6t6sokt6rit6si dij6ra

Eger Megyei Jogi Vriros Kcizgyiil6s6nekjavaslata
int6zm6nyfemtart6 mikrotanulashoz t6mogat6s 6rt6kii
bev6telniivel6s6re

6. JavaslatOstorosK<izs6gKdzfoglalkoztatSsiTerv6nek

T6j6koztat6Heves megye takoss6g6nakegeszsegiigyi
dllaDotarol

5. Javaslata ,,Leml6nyi" testverkapcsolat2010. ev tervere
elfogad6s6ra
7. Javaslata kdzlisztvisel6i teljesitmenykdvetelm6nyek
alapjritk6pez6c6lok meghat6roz6s6ra
U. Egyebek
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2010.mdrcius 29. (hitfd) 16 6ra
2010.6vi
L JavaslatOstorosKdzs€gOnkorm6nyzat
Terv6nekelfogad6s6ra
Kdzbeszerz6si
2. Besz6mol6
a telepiil6sen
foly6 szoci6listevdkenys6gr<il
ifiris6gi
3. JavaslatOstorosKtizs6gOnkormrinyzat
cselekv6si
terv6nekelfogad6s6ra
4. T ejeko^aI6a F ogowosi Szolg6latmunk6jrir6l
a H|ziorvosi Szolg6latmunt6j616l
5. T aJekozratb
Egyebek
6.
2010.dprilis 26. (hitfd) 16 6ra
1.Az0nkom6nyzat2009.6vi kiilts6gvet6si
(kdn)'wizsg6l6ijelent6ssel
besz6mol6j6nak
megtArgyal6sa
eg).utt)
2. Besz6mol6
az Onkormdnyzat
2010.6vi6tmeneti
gazd6lkod,is616l
ellen6z6sijelent6s
3. Javaslat
a 2009.6vi dsszefoglal6
elfogad6s6ra
szerkezeti
4. Javaslataz alapfoki oktat6s-neveles
struldruaj6nak6ttekintes6re
5. Egyebek
2010.mdjus 31.(hdtfd)16 6ra
1.Besz6mol6
a gyermekj6l€ti
6sgyermekv6delmi
feladatoke1l6t6sfu6l
2. Javaslata gyermekekv6delm6r6l6sa gy6miigyi
igazgat6sr6l
sz6l6rendeletfeliilvizsg6lat6ra
3. JavaslatOstorosKijzs6gkiizleked€s-szervez6s6nek
rittekint6s6re
4. Egyebek
2010.jfinias 28. (hdtfd)16 6ru
1.Besz6mol6
OstorosKiizs6gkiizbiaons6gihelyzet€r<il
miik<id6s6rtil
2. Besz6mol6
a helyi civil szervezetek
3. Egyebek

2010.jrtlius 26. (hdtfd) 16 6ra
1.Az Onkorm6nyzatGazdas6giProgramj6nak6rt6kel6se
2. Beszrimol6a PolgiirmesteriHivatal tev6kenys6g6r6l
az Egri Tiibbc6lit
3. Besz6mol6
a polg6rmestemek
Kist6rs6giTrirsul6sbanv6gzettmunk6j6r6l
4. Egyebek
2010. sr,eptember13.(hitfd) 16 6ra
2010.I. f6l6vik6lts6gvet6si
1 Az Onkorm6nyzat
j elent6ssel
(k6nywizsg616i
beszrimol6j6nak
megtri'rgyal6sa
eg),utt)
2. Egyebek
2010,oktdber
Alakul6U16s
2010.november
LTajeko^atl az Onkotmitnyzat2010- Ei kiilts6gvet6s6nek
jelentdssel
I-III. negyed6vihelyzetdrtil(kon1.wizsg6l6i
eg)4rtt)
2010.6vikiilts6gvet6si
2. JavaslatazOnkotmdnyzat
koncepci6jrira
3. Egyebek

2010.december
1 Beszrimol6a RddeiMikl6s Miiveltid6si H6z munk6j6r6l
2010.
K6pvisel6testiilet6nek
2. Javaslataz Onkormriayzat
6vi munkaterv6re
3. Javaslataz Ontorm6nyzat2011. 6.r'ietmeneti
gazddlkodds6ra
4. Javaslatakddzemi szolg6ltat6sidijak meg6llapitis6ra
5. Egyebek

K6pvisel6
OstorosKdzs6gOnkorm6nyzat6nak
Testiilete
2010.febru6r16-6nkedden,156r6t6l
KOZMEGHALLGATAST
hrt
Hivataltan6csterm6ben
a Polgdrmesteri
T6ma:az }nkormhnyzat2010.6vi kolts6gvet6se
Minden6rdekl6d6ttisztelettelv6runk!
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F ontos rendeletYiltoz6sok
2009. december14-6nj6 ptu j6r'sztkozijzemi dijakat 6rint6
rendeletetm6dositotta Kepvisel6Testtilet.Azal6bbiakbana
fontosabb v6ltoz6sok iisszefoglal6j tessziik kozre. A
rendeletek teljes szdveget a kcizs69 honlapj6n
(www.ostoros.hu)a K6pviselciTestillet,4Iatalyosrendeletek

A. meg6llapitottdijt€telek az drtalmatlanit6skdltseget
mag6banfoglalj6k, melynekmegfizet6sdre
a v6llalkoz6
k6telezett.

oldalonolvashad6k.
Ivriy{z- csatornadf :
Ostoros Krizs6g Onkormdnyzata K6pvisel6- testiilet6nek
rendel€te a kozizemi

Egy6b hullad6k, illetve INERT-hulladekelhelyezesere
2009.jtilius 16-t6lkezdridtienegyedilegEgerben(K2 irt
mellett), az etruk6611om6son
6rv6nyesdij megfizet6se
mellettvanlehet6s69.

vizmiib6l

szolg6ltatott iv6vizert,

illetrileg a koziizemi csatomamii haszn|lat;6ert f\zeterfi,ii

Jelenkdzszolgeltat6si
dij PEVIK Kft (3250Peterves6ra,
Tisztisorutca 29.) 6ltal Ostoroskitzsegteriilet6nvegzett
krizszolg6ltat6s6ra
€w6nyes.

dijak meg6llapit6s6r6l alapj6n a fizetendri dijak a
kovetkez6k6ppenalakulnak:
Az iv6vizdil:
Nett6 257 FVm3

Vriltozisok s kommundlis qddben

Brutt6 321,25 Ftim3
Az
A csatomadij:
Nett6 213 FVm3
Brutt6 266.25 FUm3

Onkorm6nyzat rendelete a mag6nszem€lyek

kommuniilis ad6j6r6l j6 p6r olyan fogalmi v6ltoz6st is
tafialmz,

amelyek
egyes dij ak megfizet6s€n€l fontosak
"z
lehetnek. Jelen iisszefoglal6 kifejezetten a megfizetendo
ad6k dsszeg€reir6ny-rl, a rendeletteljes szove1€t,es ezzel
egyiitt a fogalmi v6ltoziisokat is a honlapon
(wwwostoros.hu) illetve a PolgiirmesteriHivatalban lehet

Hu Il addkszillltds kd ltsdgei:
Ostoros Kiizseg On&orm6nyzata
K€pviselo{estiiletdnek
rendeletea telepiil6si szilird hutlad6k kdzszolg6ttatdsi
dijrirrakmeg6llapit6s6r6l
alapj6na dijak a kovetkez6k€ppen
alakulnak:
Ingatlanonk6nt
(ilrtartalom110-120liter)
egyt6rol6ed6ny
utiin,heti egyszeribegyiijtessel,
elszrillit6ssal,
elhelyez6ssel:
Brutt6 14,885.-Ft
Ingatlanonkent
egyt6rol6ed6ny
ut6n(iirtartalom60 liter)
egyediil6kiknekheti egyszeribegyiijtessel,
elsz6llitessal,
(70
elhelyez6ssel %): Brutt6 10.420.-Ft
Ingatlanonk€nt
egyt6rol6ed6ny
ut5n(iifiartalom240liter)
heti egyszeribegyiijt6ssel,
(180
elsz6llit6ssal,
elhelyezdssel
Yo):Br1.JIt626.795.-Ft
Zs6kosrendszerii(60 literes)hullad6kbegyiijt6s,
elsz6llit6s
6selhelyez6snemszelektiv(84 %): Brutt6
240.- Ft/zs6k

megtekinteni.
A Rendelet 3 .$-6ban reszletezett ad6kiitelezefiseg al-a'qi.naz
ad66vestisszege:
- lak6hrizasingatlan 6s lak6sbdrletijog eset6ben
ingatlanonkent:10.000.-Ft
- belteriileti beepitetlenteriilet esetdbentelkenkent
10.000.-Ft,
- nem lakis c6lj6rahaszn6lt,sajettulajdonu vagy bdrelt,
ad6kdtelezettsegale tartoz6 epitmenyekut6n (p1.:pince)
€pitmenyenkent3.000 Ft.

Ren delet a kiizlerii letekr6l
Az Onkorm6nyzatrendeletea ktizteriiletek haszn6latr6l6s
tiszt6ntart6s6r6lttibb v6ltoz6ssalis szabLlyozzaa kozsfg
kdztedileteinek szab6lyszerii felhaszndlilsiit. Jelen
osszefoglal6kifejezetten a megfizetend6 dijak iisszeg6re
ir6nyul, a rendelet teljes sztiveg6t, a honlapon
(www.ostoros.hu)illetve a PolgrirmesteriHivatalban lehet
megtekinteni.
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A rendeletesziivegeszerint a ktiztedilet haszndlateertdijat
kell llzetni.A krizteriilet-haszndlati
dij mdn€keta
k6pviseki-testiilet6llapitja meg, 6s a dijat az elfoglalt
teriilet negyzetrn6tereut6n kell megfizetni.
A dij m6rtdke:
a. sajiit 6pitkez6shezepit6si anyagt6rolesa
1. mag6nszem6lyeset6n200 FVm2lh6, minimum 2.000 Ft;
2. minden mes esetben500 FVm2lh6, minimum 2.000 Ft;
b. alkalmi 6Lrusit6s,
mutatvd,nyostev6kenys6geset6n200
Ft/rn2lnap,
c. 6nrsit6 6s egy6b fiilke, pavilon 200 Ft/m2lh6, minimum
2.000Ft.

(Ij szolg6ltat6 az ostorosi hulladdkszdllitdsban
2010. janu6r l-t6l Ostoros kdzigazgat{sr teriileten a
telepiilesi szil6rd hullad6kkal kapcsolatos kdtelez6 helyi
kcizszolg6ltatiisteljesit6s6rejogosult, illetclleg kdtelezett
Szolgdltat6a PEVIK Kft. (3250 Peterv6s6m,Tisztisor utca
29.)
Az ij szolg6ltat6 v6rhat6an m6g janu6r h6napban 6tfog6
tajekoztat6tjuttat el a lakoss6gr6sz6rea hullad6ksz6llit6s
kdriilm6nyeibentiirtdnt v5ltoz6sokr6l.
Amit addig is fontos megemliteni, hogy a dlfizetes ut61ag,
negyedevente fog t6rtenni, az els<i alkalommal ez 6v
Sprilis6ban lesz fizetesi kdtelezetts6gea lakoss6gnak.A
hullad6kt6ro16 ed6nyekre az 6rv6nyesitcl matric6t a
szolg6ltat6 el fogja helyezni. Tov6bbi inform6ci6kat
hamarosank6zhezkapnakazuj szolg6ltat661ta1.

Rendelet q. Temetdrdl temetkezdsrfil
A Temet6velkapcsolatosrendeletelegfrontosabbvaltozasa,
hogy megsziint a temetri hozz6jriru16si
dij (kor6bban 1 000
Ft), ami be6pit6srekeriilt akommun6lisad6ba.
A tov6bbi fizetendcjdijak a krivetkezokdppenalakultak:
l.Sirhely-megv6lt6si€s r.ijrav6lt6sidijak:
25 6we:
- Egyessirhely: 8.000,- Ft
- Kettes sirhely: 15.000,-Ft
- Uma-sirhely:3.000,-Ft
- Egyes columbiirium: 8.000,-Ft
- Gyermeksirhely:2.500,- Ft
60 6vre:
- 2 szem6lyessirbolthely: 60.000,-Ft
- 4 szem6lyessirbolthely: 80.000,-Ft
- 6 szem6lyessirbolthely: 100.000,-Ft

Vriltozik a szelektiv-hullad6ksz6llit6s rendje
A 2010. 6vben PEVIK Kft a szelektiv hullad6k-gyiijt6staz
Ostorosonkialakult gyakorlatnak megfelelcienvegzi, teh|t
havi I alkalomrnal.Az al6bbiakbana szolg6ltat6iizenet6t
tessziikkdzre:
A vdhozdsoka kiivetkezdek:
l. Szdllitdsinap mindenhonapelscicstitiinrikinapja.
(kihelyez6sa kuka mell6)
2. A lakoss6gt6lnem kerjiik a ,,speci61is"'
zsSkhaszn6lat6t.
B6rmilyen a h6ztart6sbanhaszndlatos6ttetszcimiianyag
zs6k megfelel!

A temetobenvrillalkoz6sszertienmunket v6gztik 6s
temetkez6siszolg6ltat6k6ltal fizetend6temet6hasznelati
dijak:
Sirkiivesek6ltal fi zetend6:
3.000.-Ft+ AFA (sireml6kenk6nt,cisszesen
6s egyszer
fizetendti dij)
Egy6b vrillalkoz6k 6ltal fizetendo:
3.000.-FI+AFA(v6llalkoz6k 6ltal v6gzetttemet6senk6nt
iisszesen6s egyszerfizetendodij)
A temetrihaszn6lati.dij Artalmazza kiiltintjsen a hiit6s,
ravataloz{s, a temet6gondnoki feliigyel€t dij|t, a viz es
elektromos 6ram haszn6lati dij6t, az izemeltettii szemle,
ellen6rz6sdijrit.

Jelsz6:tapossalaposra!
3. A szelektiv gyiijtrij6rmii k6tkamr6s:
A PET g''lijtessel egyiitt, de elkiildnitett er6sebbzs6kban
az iivegpalackis elhelyezhetria nagy kamrSban.
(kihelyez6sa kuka mell6)
A kisebbik, osszekotdttvegyespapir, kartonpapir,doboz
gyfijt6srealkalmas.
4. A kozter0letenelhelyezettszelekliv gyiijt6re val6szinii
kev6sb6lesz sziiks6g.
5. Ujdonsdg:Ny6ri. fiinyirdsiidciszakban
egy honapos
jelleggel
kis6rleti
minden hdtfrin kiildn gyfijtdj6rat a
zs6kbankihelyezett ziild hullad6kot elsz6llitja.
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Eg6szs6giigyi
rovat
Sikeresvolt az6w6gi v6radds
2009.december17-6naz Orsz6gosV6rellit6 Allomiis 6s MagyarV6roskeresztOstorosiAlapszewezete
kdztisenv6radilstszervezett
k6zs6giinkben.
A v6radrison
kozel40f6 vettr6szt,amisz6peredm6ny.
V6rad6ink
adt6ktal6na legszebbkar6csonyiajrind6kotemb6rtarsaiknak;
hiszenmindenegyesv6rad661etet
menthet.
Ez6rt 6ketnagytisztelet6skdszdnetilleti meg,merl,v6riiket6sidejitket adjhkaz€rt,hogy segitsenekazokon
azembereken
akiknekezsokszoraz6letetjelenti.
KOSZONJUK.
Az ostorosiVdrdskereszttov6bbrais szbmitazok:aazemberekreakik,:6gymint azeloz6id6kbenis ezutiinis
fontosnaktartjiik av6rad5st.
Kar6csonyii)nnep a Vtiriiskeresztn6l
A Magyar V<irdskereszt
OstorosiAlapszewezetdnek
vezet6s6ge
december11-6nkar6csonytkdsz<int6iinneps6getrcndezetta tagslg
r6sz6re.Az iimeps6genmintegy 130ftl vett r6szt,szdmu/r;ra
egysz6p
iinnepi d6lut6nt sikeriilt megval6sitani.A r6sztvev6k szeretettel
fogadtik azegyhbzi6skdz6letivezetlket,nagytapssaljutalmazt6ka
miisorbanfell€p5szerepl6ket,
mriv6szeket.
Megpr6b6ltunkszines
jelenlev6knek,
mrisorsz6mokkal
kedveskedni
a
hiszenszervezetiink
nagy <ir<immell6tja a fiatalabb gener6ci6tis rendezv6nyeinken.
Ordmmel nyugtlu,hatjulr.,
hogy kdzs6giinkbencsalddiesem6nynek
szitmitrendezv5nyiink,egyretdbb tagunk csal6dost61
velt resn M
iinnepi d6lutdnon,ami artmttatja, hogyimm6ronegy616-k6z<iss6gi
6letet 6liink a szeryezetetbeliil. Ez nagyon sz6p6s felemel6, de
ugyanakkor
vezet6s6giink
szrlm6ra
t6bb6sfelel6ss6gteljes
feladatot
isjelent.
Munk6nkhoz tov6bbra is szdmitunk a helyi Onkorm6nyzat
segits6g6reilletve szponzorok tiimogatSs6ra.Kdszdnetiinket
fejezziikki mindenel6ad6nak,veliik egyiitt sikeriilt e16mi,hogy egy
sz6p6sszinvonalas
karScsonyi
iimneps6get
tudtunkmegval6sitani.
A
kapott segits6get6s az adom6nyokatnagyon k6sz<injtk,
t6mogatSsukra
tov6bbrais sz6mitunk.
T6mogat6ink6s segit6inkvoltak: OstorosOnkorm6nyzat,
Kurdi
P6ks6g,B<ijtPinc6szet,K6s Pinc6szet,SimonPinc6szet,Rubecz
Erzs6bet,Uj J6zsefn6,Csata B6l6n6, ScheinerAttil6n6, S6s
Istv6nn6,
EderLajosn6,SzuromiLdsz16n6,
Bakn6Mih6lyi Erzs6bet,
Cseh Szilvia, Pdpai Csilla, Holl6 J6zsef,Yarginl Kis Agnes,
Bar6csin6Dank6 Zstzsa, Arp6d Fe.ledelemTagiskola,Bimb6
Zoltdn k6rusvezet6,Ostorosi Asszonyk6rus6NO dolgoz6i,
Di6kkonyhadolgoz6i,6s v6gtl de nem utols6 sorbannagy-nagy
k6sz<inetBaloghAndrds szinmriv6sznek6sazAddshibaSzinjdlszb
T6rsulatnak.
Balogh Erzsdbet
titkdr
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Kiizlem6ny

Ism6t szeretn6khirt adni k6t kiv616 Ostorosi
Karat6kaeredm6nyeir6l.

Kiisziineta timogatfsok6rt
keriil6"B6l
2009.november17-6nmegrendez6sre
a gyerrnekek6rt"j6t6konys6girendezv6nyiink
telt el.
hangulatosan
Ehhez nagybanhozz6j6rult a gyerekekmiisora
fel 6ket,
melyrePoczikAndreatanit6n6k6szitette
valamint Gy6ri Zsiili 6s Fiizesi Csongor
t6ncbemutat6j
a.

2009. novembet28-in rendezt6kBudapestena
WKF Karate Di6k olimpi6t. Ezen a rangos
kata(formagyakorlat)
versenyenkorcsoportj6ban
versenysz6mbanKaranyicz Erzslbet az 5.
helyez6st 6rte e1. Szint6n korcsoportj6ban
Karanyicz J6zsef a 9. helyez'lst 6rte el kata
versenysz6mban.

Ezirton szeretn6nkkdszonetet mondani a
felaj6nl6inknak,akikt6l aneh6zgazdas|giv61s|g
ellen6reis nagylellni6s 6nzetlenadom6nyokat
kaptunk.

2009. december5-6n SKS Orsz6gosBajnoks6g
Szerencsenkeriilt megrendez6sre.Ezen a
versenyenKatanyicz Erzs6bet kata verseny6rtel.
bronz6rmes
3.helyez6st
sz6mban

Agyermekeknevdbenkdszdnj k:
2.
KarunyiczJ6zseferedm6nyei:kata:eziist6rem
3.hely.
bronz6rem
hely,kumite(kiizdelem)

HungestHotel Fl6ra,Dr Petrik Marina,B6t6n6
G6czi Di6ra, Szuperinf6,R6di P6ks6g,EgerBor ZrI,
TermrilKft, Eger-EpKft, Ostoros-Novaj
Herb6rium 2000 Kft, Hagyom6ny6rzti6s
NyugdijasKlub, "Szupi"Virigltzlet,R6czTimea,
Dal-Mata Allateledel, Szegfii Abc, Marj6n
KazyMagnusCsaba,Bdjt Pinc6szet,
Cukr6szda,
Ker,Gyertyavi15g,Debreicsaftid,Jur6csikDezs6,
Szeksz6rdiLajosn6, Krucz Ferencn6,Di6kkonyha(vacsora
ftiz6se),PostaOstoros(sz6r6lapok), Brirn6 Allateledel6egyek 6rusit6sa),
Pusk6r Csemegefiegyek6rusit6sa),Takar6kszdvetkezet
Ostoros(egyekiirusit6sa)

Eredm6nyeiketitt is saj6t korcsoportjukban
harcolt6kki .
Oss! SenpaiVany6Attila l dan
azostorosicsapatedzdje

6s
Tov6bb6mindenkinek,aki a szervez6sben
lebonyolitisbansegitett 6s a sziil6knek,akik
lehet6v6tett6k a gyermekekfell6p6s6ta k6s6i
id6pontellen6reis.
Szer"vezdk
ID
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