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Indul a r5genvdrt ftfelfjitfsi program
Lapunk lelkes 6s figyelmes
olvas6i a febru6ri sz6mot
olvasva drcimmel nyugtitzhatt|k, hogy id6n
tavasszal megkezd6dik a
v6rt ftfelrijit6s 6s a hozzfi
kapcsol6d6 felszini vizrendez6s Ostoroson. A
kezd<id6 beruhdzfis elozm6nyeir61, r6szleteir6l
k6rdeztiik Kisari Zo1t6n
polg6rmestert:
,, A program r6sze annak az ttfeltjithsi
programnak, amelyet az Ontorm \nyzat Gazdasigi
programj6ban rogzitett. Emellett a benthirzds
sikeres megval6sitris6t k6nyszeriti ki az a
kiiriilm6ny, hogy a megoldatlan felszini
csapad6kviz elvezet6s nem csak a lak6ingatlanokbanokoz folyamatosank6rosod6st,hanem a
kozleked6sfelt6teleit is ellehetetlenitette.A sziik
utc6k kiil<indsen elszenvedt6k a k6zmriberuh6z6sokat.Azok befejezt6t nem k6vette ,
forr6sokhi6nya miatt - a teljeskorii ftfelujit6s. Az
infrastrukturSlis elemek szintbeli knldnbs6gei
firda, rit, 6rok) 6sa leamortiz6l6dottfeltileteknem
teszik 1ehet6v6 a biztonsiigos kozleked6st. A
lak6<ivezetpinc6s <ivezet kateg6ririba tartozlk,
ez6rt a gazdas|gi tev6kenys6gis meghat5roz6a
t6rs6gben.A gazdrilkod6k tev6kenys6gejSrmiiforgalmatvon magaut6n,amelytovhbb fokozzaaz
tt 61lag6nak
roml6silt.
A fenti indokb6l kifoly6lag a k<izs6g 6rintett
lakoss6gilnakgazdashgi6rdekeis egyben,hogy a
kozleked6s felt6telei javuljanak. Ezt felismerve
tette meg az Onkorm6nyzat a sziiks6ges
int6zked6seket a beruhdzits elindithat6s6sa
6rdekeben.
A program m6sik eleme a k<izs6gvalamennyi
1ak6j6t 6rint6 m6don az aut6busz meg6l16k
rekonstrukci6j6nakelv6gz6seis. Abuszobl<jkt<jbb
6rtizedes felujit6sdnak elmarad6sa mhra olyan
Sllapotokat eredmenyezett, amely nem teszi
lehet6v6a bizons6gos kdzleked6st.Gondotjelent
mind a Vol6n,mind az fiazni akar6611ampolg6rok
szhmLra.

Ennek egy6rtelmri megv6ltoztat\sdt fogja
jelenteni a beruhrizrisunk sikerre vitele. H6t
buszmeg6ll6teljes kcirii felirjitSstkap, a peronok
6s a buszdblok szakszertien,az irj el6ir6soknak
megfelelcienkeriilnek fehijit6sra.A kdzleked66sa
v6r6 feliiletek viacolor boritSst kapnak. A
Mez6kdvesdi riton tal6lhat6 buszdbdl soecidlis
elhelyezkedese
6s kialakitdsamiatr szerenyebb
m6rt6kri fehijitdsban r6szesril. A kozlekedci
feliiletek aszfaltborit6st kapnak. A jdrda
kapcsolatok mindenhol szakszenien lesznek
kialakitva, illetve megtort6nik a buszobldk
akad6lymentesit6se
is.
A Honv6d, Arany J6nos 6s RSk6czi utc6kban rij
j6rda keriil ki6pit6sre,aszfaltboritSssal.
Az 6rintett
utcSk sziik kereszhnetszet6ben zhrt csapad1kcsatoma, vagy burkolt iirok, a tobbi r6szen
ft1d6rok fogja biztositani a csapad6klevezet6s6t
oly m6don, hogy az ingatlanokr6l a csapad6kviz
elvezet6sekorrekten biztositott legyen. Azon az
ftszakaszon, ahol nem lehets6gesaz ft mindk6t
oldalfln az 6rok kialakitilsa, otl az egyik 6rok
helyett foly6ka rendszer lesz kialakitva. Az
ftalapok meger6sit6srekertlnek, majd aszfalt
sz6nyegborittist kapnak, nemesitett padka
ki6pit6s6vel.
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A munk6kjelleg6b6l ad6dik, hogy a megval6sit6s
nem lehets6gesa kiizleked6s korl6tozdsa n6lkiil.
Megfelel<l forgalomir6nyit6s 6s szab6lyoz6s
mellett keriil sor az aut6busz6bl6kfehijitrisdra.Itt
azzaLkell sziimolni, hogy az aut6busz nem a
korribban megszokott meg6ll6ban, hanem att6l
t6volabbl6v<1
helyenfog meg6l1ni.(Mindenk6ppa
feluj it6salatt16vcibuszmegrill6kkdmy6k6n.)
A Honv6d, Arany J6nos 6s R6k6czi utc6k
vonatkozdLs6,ban
az ott lak6knak, 6s a gazdasdgi
tev6kenys6get v6gz<iknek a g6pjdrmiivel val6
kozleked6siik korl6toziisra keriil. A g6pj6rmti
tulajdonosokat arra k6rjiik, hogy a szem6lyg6pkocsikat az arrakijelolt helyen,a H6sok ter6n 6sa
PolgSrmesteriHivatal k6rny6k6nt6rolj6k.
A korl6toz6sok idcitartamrir6l6s azok aktualizitl6shr6| az lrintett lakossiis ir6sban kap
6rtesit6st.
A beruhrizrismegkezd6s6tmegel6z6 id6szakban,
illetve a beruhriztiLsid6tartama alatt minden
l6nyeges informrlci6r6l a lakossdgot 6rlesiteni
fogja az Onkorm6nyzat.Amennyibenb6rkinek,az
ingatlanrivalkapcsolatoskonkr6t k6rd6semeriilne
fel, az illet6kes mriszaki vezet6n6l, mriszaki
ellen<irn6l, vagy a Polg5rmesteri Hivatal
Epitesiigyi
Hat6s696n6l
6rdeklodhet.
Aprogram sikerrevitele koziigy 6sk<iz6rdek,ez6rt
szdmitunk a lakoss6g konstruktiv egyiittmrik6d6s6re.mes6rt6ttirelm6re."

Onkorminvzati hirek
Ul6sezetta K6pvisel6Testiilet
2010.febru6r16-6nOstorosK6zs6gOnkorm6nyzat6nakK6pvisel6Testiiletesorosti16s6ttartotta,
melynekt6m6iaktivetkez6kvoltak.
Targ),aIanddNaPirend:
1.
T6j6koztat6OstorosK<izs6gPolg6rmester6nek,
tagjainak2010.6vi
valaminta K6pvisel6-testiilet
vagyonnyilatkozatainy llv intarl|sba v6tel616l
2.
2010.6vi
Javaslata K6pvise16-testiilet
m6dosit6s6ra
munkaterv6nek
3.
6sa
Besz6mol6a lej6rthat5ridejiihat6rozatokr6l
k6t iil6skozotttett int6zked6sekrcil
4.
2010. 6vi
Javaslataz OnkormSnyzat
k<ilts6gvet6s6re
6s
a.) Rendelettervezeta kiilts6gvet6si
rendelettartalm6nak
zdrszdmadhsi
meghat6roz6s616l
b.) Rendelettervezeta 2010.6vik6lts6gvet6sr<il
a 2010.6vi kolts6gvet6s
c.)Javaslat
ellogad6siira
v6grehajt6srit
segit6int6zked6sek
5.
Javaslata kdztisztvisei6i
alapjti k€pezo2010.
teljesitm6nykovetelm6nyek
6vi c6lokmeghatirozhsdra
6.
JavaslatOstorosKozs6gK,iizfoglalkoztat6si
Terv6nekelfogad6s6ra

If
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Javaslata ,,Lemh6nyi"testv6rkapcsolat
2010.6vi
tervere
8.
Egy6biigyek, inditvinyok:
- Szem6lyijavaslata helyi Szavazatsz|ml|l6
Bizotts69tagiaira
- Javaslata Napk6ziotthonos
Ovoda
p61y
Lzathhozsztiks6ges
<jnerci
biztositSs6nak
elfosad6s6ra
- JaiaslatOstorosKdzs6gOnkorm6nyzat
Kdzoktat6siEs6lyegyenl6s6gi
Int6zked6si6s
Akci6terv6nekelfoead6sifu
a
- Thj6koztat6a Jegyzbszirmframegllllapitott
teljesitm6nykdvetelm6nyek
teljesiil6s616l

2010.janu6r20-6nmegalakulta Biikkalja-K6-Ut
Klaszter.Az egyesiiletmunkdjdbaaz Onl<orm|nyzatalapit6tagk6ntveszrdszt.Azon On-korminyzatok, vrlllalkoz6k 6s idegenforgalommal
foglalkoz6 szervezetekk6z<iss6ge,ahol a
k6kultura,a kapt6rk<ivek6sa term6szeti
kincsek
az idegenforgalom
szitminafigyelembevehet6k
legyenek.Az egyesiil6sc6ljae term6szeti6rt6kek
kihaszn6l6sa,
6s az idegenforgalom
fellendit6se,
mik6zben term6szeti kincsek meg6vflsbrais
nagyobbfigyelemfordit6dj6k.Az egyesiilet6ves
tagdija 5000 Ft/h6. Az alakul6 iil6sen a
P o l g d r m e s t ekr6 p v i s e l t ea z O n k o r m d n y z a t
6rdekeit.
, . * *

A K6pvisel6Testiiletmrirciusiiil6s6nekt6mdi:
Id6pe4!i
2010.mSrcius29. /hlffii\ 16 6ra
Helvsz[n:
PolgSrmesteri
Hivatal- Ostoros
1. JavaslatOstorosKcizs6gOnkormrinyzat
2010.
6vi Kozbeszerz1si
Terv6nekelfosad6sdra
2. Beszdmolo
a telepiil6sen
foly6-szociSlis
tev6kenys6916l
3. JavaslatOstorosKdzs6gOnkormAnyzat
i{irsdgi cselekv6si
terv6nekelfogad6s6ra
4. Thj6koztat6a H6ziorvosiSzolgrilatmunk6j6r6l
5. Titj5koztat6a FogorvosiSzolgSlat
munk6jar6l
6. Egyebek
:F

,(

2010.jarru6r 22-€n Y 6llalkoz6kF6rumakeriilt
megrendez6sre,
ahol az Onkormitrtyzatnevlben
6rt6kel6srekeriiltek az elmult 6vi gazd6lkod6s
ad6kdvetkezm6nyei.
keriilt
K<iszdnetnyilv6nit6sra
sor az ad6z6 vrlllalkoz6sainkfel6. Sajnos az
alacsony 6rdekl6d6smellett lebonyolitott
rendezv6nycsakr6szbentudtael6mi c6lj6t,mert
mind a v6llakoz6k, mind az 6nkorm6nyzati
k6pvisel6k rlszlrol alacsony sz6mf volt a
megjelen6s
volt.Aktu6lisiigyekis sz6bakeriiltek,
amelyekkdziil els6 sorbana v6llalkoz6k arra
voltakkiv6ncsiak,hogyazOnkormfinyzathogyan
tudja segitenianeh6zid6szakban
amunk6jukat.

*

2010.januar 20-in az EMOP-3.1.3k6dszrimir,
Honv6d, Arany J., R5k6czi utak, valamint
buszobl<jkfelujit6sa tirgyi pLlyAzatv6grehajttrsithoz a Magyar K6zirt Kht. Heves Megyei
lgazgat6sdgiwal szaktnaitfugyal{srakeriilt sor.Az
egyeztet6s
c6ljav olt,hogytiszthzzaaz 1998.6viI.

2010.janurlr25-6na HevesMegyeiRegion6lis
Hullad6kgazddlkoddsi
TdrsuldsTdrsuldsiUl6sen
kepviselte
A
a polgdrmester
az On-k
ormdnyzatot.
Tdrsulils a 2010- 6v miikdd6s6nekaktuillis
lehet6s6geivel,
k6lts6gvet6s6vel
foglalkozott.

sz6mir Utiigyi t<irv6ny adta kereteken beliil a

program v6grehajtfsiban az egyiittmiikrid6s
kereteit. Az Onkormhnyzatszdmlra az 6pittet6i
jogosults6got a Ki5z0tkezel6Kht-nak meg kell
adniaahhoz,hogy az el6irdsoknak
megfelel6en
a
rekonstrukci6v6grehajthat6legyen.A felek a
tdrgyaLisi folyamatot tov6bb folytatj5k. A
tilrgyaLison a Polg6rmesterk6pviselte az
0nkorm6nvzat6rdekeit.

2010.januSr28-6nVassGydrgyhirad6stechnikai
rendszereketki6pit6 vdllalkoz6val egyezteto
t6rgyal6sra6s helyszini bej6r6srakeriilt sor a
K6zs6g kdzteriileteinek 6s k6z6piileteinek
v6delm6t biztosit6 tdrfigyelo kamera rendszer
ki6pit6s6nekiigy6ben.A felek meg6llapodtak
abban,hogy a v6llalkoz6 Srajhnlatotnyijt be az
Onkormiinyzatsz6m6ra.

I
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2010.janu5r 28-6na HevesMegyei Yizmi Zn.
k<izgyiil6s6na polg6rmesterk6pviselte az
Onkorm6nyzat
6rdekeit.A Kdzgyiil6sa 2010.6vi
k6rd6seivel6s a ktilts6gvet6s6t
miikrid6saktu61is
6rint6 d<jnt6sekmeghozatal|val (b6rpolitikai
int6z-ked6sek,
vezet6tiszts6gvisel6iszem6lyek,
valamint a kintl6v6s6gekkezel6s6neklehet6s6gei)foglakozott.
* * , 1

2010.februar1-j6na TULISYS Kkt. T6rfigyel6
rendszereketki6pit6 v6llalkozrlstk6pvisel6
Tulip6n Attila 6s az OnkormSnyzat kozotti
keriilt
egyeztet|tdrgyal|sra6shelyszinibejrlr6sra
sor.A K<izs6gk6zteriileteinek6s kdz6piileteinek
v6delm6tbiztosit6 t6rfigyel6 kamera rendszer
ki6pit6s6re a v|llalkoziLs ajbnlatol fog az
Onkorm6nyzatszdimfir
ab etei eszteni.
t6

,.<

*

Kiiz6rdekii info
a
Kiinnyebb el6rhet6s6g
hivatali telefonkiinyvhasznilatrival
A Polg6rmesteri
Hivatalautomatatelefonkozpont
oka els6sorbanaz
rendsZer
iizembehelvez6s6nek
isaz6d6s.
azemberi
ad6zdsi
szab6lvokh<iz
t<irt6no
I 0.
A 36/356-0
k6zremiikijd6s
netkiiliiigyint6Tes.
az
tixcshz6sakor
6s a 36/556-100telefonsz6mok
automata felkindlia a lehet6s6eeta kiv5nt
mell6kek azonnili kaocsolss5hoz. Ehhez
kivdnunksesits6set
nvuiianiaz aldbbihivatali
telefonkdnvikd;6r6r;ldvel.Ha On ismeri az
e16mi kivdnt igyintlzo mell6ksz6m6t,akkor a
az
belelentkezci
hang utiin egyb6ltdrcs6zhatja
alibbimell6kvonalak
egyikei,ezzelis megrdvidiil
tdltdttideje:
azOntelefon6l5ssal
E-mail:
ostoros@mail.datanet.hu
Telefonszdmok:
36t3s6-0t0
36/s56-100
Melldkek:

2010. februfr 2-6n az EKTcT tagdnkorm6nyzatainak vezetciivel az lrtntett telepiil6seken
kialakitand6 jelz6rendszeresszolghlat ki6pit6s6nek aktuiilis feladataival kapcsolatos
egyeztet6sekrekeriilt sor. A Medicin Liget
Eg6szs6gmeg6rz6
6sGondoz6Alapitviny leszaz
6rintett Onkorminyzatok partnere. Ostoros
Onkorm6nyzatarlszdrol az egyiittmrik6d6si
keriilt. A jelz6rendszeres
sz6nd6kmeger6sit6sre
szolg5latv6rhat6an2010.Sprilis1-jet61indithat6
eltelepiil6siink<in.
ti

ti

t<

9-6n,l2-6n6sI 5-6nazOnkorm6ny20I0. februrir
tervezet6t
zatbizottsdgai
a 2010.6vi k6lts6gvet6si
megt6r-gyalt6k.
* * *

2010. februrir 12-6n az EKToT 6s az EKT
Tan6csiil6sttaftott, ahol a Tdrsul6s2010. 6vi
r6szk6rd6seive1,
illetve arnak
kolts6gvet6s6nek
elfogad6s6valfogalakozott.A Tan6csiil6sena
polg6rmester k6pviselte az onkormhnyzat
6rdekeit. Mindk6t t6rsul6svdltozatlanfelada!
ell6tds mellett a tagdij m6rt6ket v6ltozatlanul
lakosdsszegben.
hagya.I 00Ft/f6l6llando

102
- polg6rmester
(KisariZolt6n)
103
- jegyzo(VasasAgostonn6)
101
- titkdrs6g(Bukta Judit)
104
- 6pit6siigy(T6thn6ZeleM6ria)
105
- gazdashgi
iroda(Szal6kin6Antal Erika,
Piipain6MadarasiZsuzsanna)
108
- fax
109
- iktat6 (Nagy Katalin)
110
- anyak<inyv,
(T6zs6n6Mo1n6rAndrea)
n6pess6g
lll
- Szoci6lis6sgy6miigyek(Gy6rin6H6ger
Marianna)
112
- ad6iigy(Schreiner
Timea)
tt4
- titk6rs6g(Szerencsi
Anita)

OSTORoSI KISBIRO

2010. rndrcius

f

f. oloal

\7
ia

Vilaszt6si inf
TiszteltVrilaszt6polg6r!
A 2010. 6vi orsz6ggyril6sik6pvisel6kv5lasztds6valkapcsolatbanaz al bbithjlkoztat6t adju,k:
Telepiil6siinkszavaz6kiireiaz al6bbiak:
1. szimf szavazfkdr
Cime'.3326Ostoros,SzentIstv6nt6r 2.
(Kulturh6z)
2. szlmfi szavaz6kiir
Cime:3326Ostoros,SzentIstvin t6r 2.
(Kulturh6zklubhelys69)
3. szdmf szavaz6kor
Cime:3326Ostoros,SzentIstv6nt6r 1.
(Napkdziotthonos
Ovoda)
Bizottsig tagiai:
Szavazatsziml616
1. szrlmriszavazfikor:
1.) KovilcsJ6zsefn6
2.) SikurG1u16n6
3.) Moln6rM6ria
4.) K6d6rJ6nosn6
5.) RendesTam6sn6
Lajosn6
6.) Szeksz6rdi
7.) Ko6sViktom6
2. szimtd,szavaz6kiir:
1.) Mo1n6rArp6dn6
2.) Liptayne
Rendes
Ildik6
Mongyin6
T6th
Ildik6
3.)
4.) Zobolyhklvantn5
5.) BarcziAndr6sn6
3. szimri szavaz6kor'.
1.) R6tin6God6Aliz
2.) Zoboly|klvin
3.) T<ir<ik
Istv6m6
4.) H|gerL6szl6n6
5.) Szal6kiJ6zsefn6

Ilelvi Vrllasztisi Iroda el6rhet6s6ge:
Yezeloje:VasasAgostonnl jegyzo

Cim: 3326Ostoros,H6s6ktere4.
Tellfax:36/356-01.0

Szavaznikizir 6lag szem6lye
sen,a v iiaszt6polghr
lehet.Az a
6rtesit6j6nfeltiintetett szavaz6korben
vdlaszt6polgd4 akinek szem6lyi okm6ny6ban
1ak6he1yk6nt
csakOstorostelepiil6sn6v
szerepel,
illetve aki Ostorostelepiil6sre
kiadottigazolissal
szavaz,
szavazatht
azl. szavazfikiirben
adhatja le.
Amennyibenmozgbshbanakad|lyozvavan (pld.
eg6szs6gi
6llapotamiatt),a szavazst megellzoen
a Helyi Yfiaszl6siIrodAt6l(Ostoros,H6s<iktere
4.) irisban k6rhet mozg6umSt.Mozg6uma a
a
szavazhs napj5n is k6rhet6 irrisban
szavazatsz6ml6l6
bizotts6gt61.
Aki a szavazisnapj6n lak6hely6t6lt6vol, de
Magyarorsz6gon
tart6zkodik,m6s telepiil6senis
szavazhatigazol6ssal. Igazol|st az 6lIand6
lak6helyszerintijegyz6t6l
kel1k6mi.Az igazolilsi
k6relem k6telez6 tartalma: n6v, szem6lyi
azonosit6,lakcim, amak a telepiil6sneka neve,
ahol a szavaz6s
napjdntart6zkodik,illetve,hogy
az igazolflst az els6, a m6sodik vagy mindk6t
fordul6ra k6ri. Igazol6st az els6 6s mrlsodik
fordul6ra egyarint ajfnlott lev6lben 2010.
iprilis 6-riig,szem6lyesen
vagy teljesbizonyitf
erejri mag6nokiratbafoglalt meghatalmaz6ssal
rendelkez6meghatalmazott
irtjdn pedig 2010.
iprilis 9-6n 16.00 6riig lehet k6rni Ostoros
Polg6rmesteri
Hivatalban.
Aki a k6t vd'lasztdsifordul6 koz<itt lak6helyet
v|ltoztat,a m6sodikfordul6bannemaztij, hanem
a kor6bbi lak6hely6nszavazhat.Ez6rt az .6j
lakcime bejelent6sekor
a Polg6rmesteriHivatal
iigyint6z6j6t6l szavazdsraszolg6l6 lakcimt gazolftstkap. Ezen igazol s birlokdbankeresheti
fel azErtesitciben
megiel6ltszavaz6helyis6get.
Helyi Vdlasztisi Iroda
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Tdj6koztat:is
A kiizteriiletekh aszn6la.tin6l
6stisztdntartrisir6l sz6l6
(XIL15.) szdmf iinkorminyzati rendeletn6hfny szabdlyozflsdla
2412009.
hivjuk fel a lakoss6gligyelm6t:
1.)Akdzteriileteket
rendeltet6snek
megfelel6naz6llaguks6relme
n6lkii16sazSltal6nos
magatartSsi
szab6lyok
betartds6valmindenkiszabadon
h aszn|lhatja.
2.) A kdzteriileteredetirende1tet6s6t61
elt6r<ihaszn6lat6val
kapcsolatos
magataftes,
tev6kenys6g
folyat6sa,
6llapotfenrrtart6sa
(ilyenekp6ldSul:kdzteriiletbe
kdzteriilet-hasznilati
engedllybirtok6banlehets6ges
be6l16
vagy kdzteriiletenelhelyezetthirdet6-berendez6s,
rekl6mfeliiletl6tesit6se,6pit6simunk6valkapcsolatos
iilv6ny, 6pit6anyag,tcirmel6kelhelyez6se,6pit6si teriilet kialakit6sa,rendezv6nyfolltatSsa,iizlettel
rendelkez6
kereskedokrlsz6re
aziizlethomlokzatrivallrintkezokozteriileten
6rusit6s,
6rubemutatis
stb.)
a.) Kdzteriilethaszn|latienged6lyir6nti k6relmeta Polg6rmesteri
Hivatalhozkell benyrijtani,a k6relmet
2.200,-Ftos illet6kb6lyeggel
kell e116tni.
K6relemtartalma:k6re1mez6
neve,lak6helye(telephelye)
cime,a
haszn|lat c6lja 6s id6tartama,a haszniiat he1y6nek,m6dj6nak,m6r16k6nek
pontosmeghat6rozhsa.
A
kdzteriilethaszn6lati
enged6lfeg6sz6vre,h6napra6snapmlehetk6mi.A dijt6tela Polgrirmesteri
Hivatalban
megtekinthet6.
b.) Kozteriilethaszn6lati
enged6ly
nemadhat6:
- iizemk6ptelen
6shasm6laton
kiviili g6pj6rmtivek,
valamint
- 3.500kg osszt<imeget
meghalad6
g6pj6rmiivekt6rol5s6ra.
3.)Az ingatlantulaj
donosokk<izte
rilet tisztdntaftds
6valkapcsolatos
feladataikciziilkiemelend6:
- azingatlaneloItij 6rd6nak,
(6rda hi6ny6ban
egym6tersz6lesteriilets6vnak),
aj6rdamellettiz61ds6v
rittestig
terjed6teljesteriilet6neka gondoz6sa,
tisztfintafi5sa,
szem6t-6sgyommentesit6se,
burkoltteriiletekena h6
eltakaritdsa
6ssikoss6g-mentesit6se,
- az ingatlanel6tti/mellettinyilt 6roknak6s mrit6rgyainak
gyommentesit6se,
tisztiintart6sa,
a csapad6kviz
zavarlalanlefolyisdtakad6lyoz6anyagok,hullad6kokeltilvolithsa,az ottkeletkezetthullad6kelsz6llit6sa,
- az Ostoros-patakkal
6s Csincsa-mederrel
hat6rosingatlanoktulajdonosainak
az ingatlanjukkal6rintkez6
patakpart
gondozhsa,tisztintartisa,szem6t-6sgyommentesit6se.
Kdztertiletenf|s sz5r0ndv6ny telepit6sevagy kiv6g6sacsak a Polg6rmesteriHivatal hozzdjiruJhs|val
v6gezhet6!
4.)Az ingatlantulajdonosnak
az6piilete,telekingatl
anatiszthntartfs|val
<isszefiigg6
feladatai:
- minda be6pitett,mind a be6pitetlen
gyom-mentesit6se,
ingatlantisztSntartdsa,
ajdrda6srittestfti16benyfil6
69ak,bokrokmegfelel6nyes6se,
- a be6pitetlen
vagyid6szakosan
haszn6ltingatlantulajdonosa
kdtelesazutcafel6l l6that6teblatelhelyezni,
amelyena koztiszlashgi
kdtelezetts6g
meg5llapit6sa
c6lj6b6lfel kell fiintetni az ingatlantulajdonos
vagy
haszn6l6
nev6t.cim6t.
- bont6s,6pit6s,fehijitas6skarbantartds
miatt iiresen6116
ingatlan6saz el6ttehriz6d6j6rdatisztintarthsaa
kivitelez6feladata,ha
aznemazonosa tulajdonossal;
az6pit6simunta kivitelez6jekotelesaz6pit6steriilet6t
6skozvetlenk6myezet't tiszthntartani.
5.)Az ebek6lta1a kdzteriiletenokozottszennyezlseltSvolit6s6r6l
az eb tulajdonosa
k6teleshalad6ktalanul
gondoskodni!
A jogszabdlyikdtelezettseg
teljesit6semellett k<iz<is
6rdekiink,hogy biztositsuktelepiil6sink6pitett 6s
term6szeti
k<imvezet6nek
mee6v6s6t
!
VasasAgostonne
jegyzo
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Szocir{lisrovat
2010. mrircius6banaz ostorosiAlapszolgaltat6siK<izpont
JELZORI,NDSZERES HAZI SEGiTSf CNYiJ"ITASS.q.L
bSviti szolg6ltat6sait!
Axftj tip srt sTolgdltatdsldnyege:
SajriLt
otthonukban6lci, eg6szs6gi6llapotuk 6s szoci6lis helyzetiik miatt r6szorul6, a seg6lyhiv6 k6sziil6k
megfelel6 hasznilat|ra k6pesid6skoru vagy fogyat6kosszem6lyek,illetve pszichiiitriai betegekr1szlre az
A diszp6cser
6n6116
6letvitel fenntarl6samellett felmeriil<ikrizishelyzetekelh6rit6sac61j6b6lnyrijtott e116t6s.
kozpont - ahov6ajelz6sekbefutnak- 24 6r6siigyeletettaft, igy a nap b6rmely id6szak6bansegits6gettudnak
nyfjtani telefonon6sszem6lyesen
is!
A szem6lyi segitc!a diszp6cserutasit6s6ra30 percenbeltil a helyszinre 6rkezik 6s lehet6s6geihezmlrten a
probl6m6telh6ritja.
Ezzel a szolg6ltat6ssalnagyobb biztons6got 6s biztons6g6rzetettudunk nyrijtani az id6seknek, a
riiszorul6knak6sa csakidtagjaiknak.
Az szolgriLltat6s6rt,
az ig6nybevev6nekt6rit6si dijat kell fizetni, melynek 6sszege1500 Ft/h6. Ez magdban
foglalja a kihelyeztsi 6s az izemeltet6si dijat is. Ebb6l az dsszegbril800 Ft,- ingyen lebesz6lhet6valamint a
rendszerbenl6v6 elcifizetcikis ingyenesenbesz6lhetnekegynris kdzott. A szem6lyit6rit6si dijat, valamint a
havi egy6btelefonrilis dij6t, a szolg6ltat6stig6nybevevri havonta,t6rgyh6nap10.napj6igkdtelesmegfizetnia
szolg6ltat6nak.
mobiltelefon k6sziil6ket 6s a miikdd6s6hezsziiks6gestarloz6kokat, valamint a SIM krirty6t ingyen
A szem6lyit6rit6si dij tarlalmazzaaz dn6l166letvitel fenntafi6samel1et
bocs6tjukaziigyfelek rendelkez6s6re.
felmeriil6 krizishelyzetek elh5rit6sa c6ljib6l nyrijtott elldLtrist(szoci6lis gondoz6 kikiild6s6vel) 6s az
A

inform6ci6nyrijtdst.
A szolg5ltat6sig6nybev6tel6velkapcsolatbanlegk6s<ibb2010. m:ijus 1-ig v{rjuk jelentkez6siiket, mert
csak eddig van lehet6s69ebben az 6vbenfj ig6nyeket befogadni.
B<ivebbfelvil6gosit6s az al6bbi cimen 6s telefonsz6monk6rhet6 h6tk<iznapokon7.00 6r6t6l 15.00 6r6ig
szem6lyesenld6sekKlubja(Ostoros,Kossutht6r3.)vagytelefonon,azal|bbiszimon:36/786-418

PrlpaiCsi1la
Int6zm6nyvezeto

SchreinerAttil6n6
Id6sgondoz6siegys6gvezet6
ID

AlLishirdet6s
Telepiil6sdripf lydzat
kedvezci
OstorosK<izs69Onkorm6nyzata
p6lyinati elbir6l6seset6n
2 fri telepiil6s6rtkiv6n foglalkoztatni.

A teleoiil6s6r az onkorndnv-e16irt
zat alkalmaz|sdban
6116niunkav6lld.6, aki az
oltozetben 6s
felszerel6sselv6gzi tev6kenys6g6t,hat6s6gi
jogkonel nem rendelkezik, kbnyszerito eszkozt
nem alkalmazhat.
A foglalkoztat6s felt6telei a www.ostoros.hu
honlapon olvashat6k, vagy telefonon Ostoros
Kozs|g Jegyz6j6n61
a 36-356-010/103-as
sz6mon
beszerezhet6k.
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Kultur6lis rovat
,,Fapados"Moziklub a R6deiMiivhdzban

Ovodai beiratkozfs

2010. 5prilis 8-t6l egy rij szolg6ltat6ssal
v6r
minden filmszeretci,sz6rakozniv6gy6t a R6dei
MrJ'vhhz.
A heti rendszeress6gri
programonkivtil6
hang- 6s k6pmin6s6gben,
projektoroskivetit6n
lehet majd |lvezni a n6pszeri.ifilmalkot6sokat,
amelyek vetit6s6takar a kdzdns6gig6nyei is
alakithatj5k.Amozibaabel6p6s
ingyenes.

Az ostorosiNapkoziotthonos
Ovoda,
a kdzoktat6sr6lsz6l6 1993.6vi LXXIX.
tv. vonatkoz6rendelkez6sealapl|n
felvetelielj6r6skeret6bena 2010/2011-es
nevel6si6we
2010.6pr. 12-16kdzdtt 8.00-15.306rfig

Els6vetit6s:
Aprilis 8. csiitiirtiik 196ra

6vodai beiratkozrlst tart.
V6rjuk mindazonsziil6k jelentkez6s6t,
akiknek gyermeke
2011.m6jus3 1-ig betolti 3. 6let6v6t.

Helyszin:
R6deiMikl6sMiivel6d6siHrL - Nas\terem
Mrisoron:
JamesBond - A vil6g nem el6g
szines,magyarulbesz6l6,amerikaikalandfilm,
120perc,1999

* t < t <

Farsang az Oviban
Hangulatos farsangi mulats6 ggal bicsiztalthk az
ostorosiovisok a telet februiir 15-6n.

Minden6rdekl6d6tszeretettel
v6runk!

Az eg6sznaposmulatsdgot,- melye a gyerekek
mindegyike <itletesjelmezben 6rkezeIl-,tiLnchin
tetteszinesebb6.

A tov6bbivetit6sekid6pontj6r6l6s mrisorrir6laz
interneten (www.ostorosmuvhaz.hu),
a helyi
K6pujs6gban,
illetveakihelyezettplakftokonlehet
inform616dni.

A tfnchdzban az 616 zen6t a ,,Tekerg6" zenekar
szolg|ltatla, melyen a gyerekek onfeledten,
kitarl6an ropt6k a t6ncot, j5tszottak, 6nekeltek,
mulattak.

A farsangol6st
a sziil6k 6ltal siit6tt finoms5gok
(f6nkok, siitik) elfogyasztAsatette m6g
eml6kezetesebb6.
a
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