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III. OSTOROS-F'OLK
6s Gasztron6miai

Mejus 9-6n szombaton a Hdsdk ter6n az iden is
rem6lhet6leg j6 illatok 6s kellemes hangulat
v6rja az ostorosiakat 6s az ide l6togat6
kdzitnseget. Az elmilt dvekhez hasonl6an az
id6n is  f< iz t i versenny  e l .  asszonyk6rus-
tal6lkoz6val 6s testv6rtelepiilesi programokkal
telik majd a rendezv6ny. Az idei f6z6verseny
reszleteir6l lapunk 2. oldalln olvashatnak
r6szletesebben.

A lemh6nyi deleg6ci6 ismet ebben az
id6pontbar letogat kdzsegiinkbe, a szakmai
kapcsolatok tovabbepit6se mellett els6sorban
az iskolai csereprogram ki€pit6s6t tijztek ki
celul kdziisen a helyi kepvisel6kkel, szakem-
berekkel.

A ttibb mint 4 evtizede fenn6116 Ostorosi
Asszonyk6rus a kiimy6kbeli n6pdalkiir<ik
meghivesdval szinvonalas hagyomSnycirzci
dolutant iger a kdzijns€gnek, megadva a
hangulatiit a mulatozesnak, j6kedvnek.

Az idei f6z6verseny d6lel6tt 10 6rakor indul,
egdszet 14 6r6ig lehet elk6sziteni az 6tkeket,
ekl(or lesz az e 6kel6s, eredm6nyhirdet6s. Az
asszonyk6rusok 15 6r6t6l sz6rakoztatjtk a
Liizi insdget. majd l7 ordt6l indulhal a 7ene.
t6nc, mulats6g.. .
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Tisztelt Ostorosi Lakosok!

Az id6n immAr harmadik alkalommal keriil
megrendez6sre m6jus 9-6n szombaton az
OSTOROS-FOLK rendezvenysorozat korc-
t6ben az ostorosi f6z6verseny. Ezuton
szeretn6nk felhivni az Oniik figyeimet, hogy
lehet6seget biztositunk csaladok, bareti kdrdk
szAmita, hogy az adott rendezvdnynapon e16re
kialakitott bogrAcshelyeken reszt vegyenek a
f6z6versenyben. Kernek Onijket, hogy
amennyiben kedvet 6rcznek hozz6, 6telk6szit6
tudasukat 6s a r6gi hagyomrinyokban val6
jdrtassrgukat felhaszndlva legyenek szivesek
hozzrij6rulni a tervezett rendezveny siker6hez.

Az idei 6v prioritasa a vadhris, els6sorban
vadakb6l kesziilt 6tkek elk6szit6s6t vdrjuk a
jelentkez6kt6l. Term6szetesen miis bogliics6tel,
eglt6l6tel illetve 6telkiilitnlegesseg elk6szitese
is lehetseges, nem jelent kizer6lagossagot az
idei 6v priorit6sa.

A kiizs6giinkbe l6togat6 lemhenyi delegici6
p6ldaul az id6n erd€lyi kiirt6skalacs elk6-
szit6set tervezi, hagyom6nyos r6gi recept
alapjAn.

A rendezv6nyen a kiimy6k vadAsztArsasAgai is
rersenyeuni lognak. relt ik rs fel lehel venni a
versen)/'L

A kiiliinb<izd hagyomdnyos 6s egyedi etelek
elk6szitdsdhez 6s a bogrdcsversenyhez,
valamint a helyi hagyomrnyok epolisehoz
helyet 6s alapvet6 kelldkeket (asztal, szik)
bizonyos keretek kiizdft az Onkormiinyzat
biztosit a rendezv6ny napjen. A k6s6bbi
egyez te te  s  f o l yam in  m inden  kedves
jelentkez6vel kiildn megbesz6ljiik a sziiks6ges
azegyeni hely-6s kell6kigen).1.

K6rjiik, hogy amennyibcn szivesen rdszt
venndnek a nagyszabdsti  kcizsegr rendeneny
alakitAsAban, igy legkes6bb 2008. m6jus 4-ig
legyenek szives reszveteli szandekukat a
kdvetkez6 el6rhet6s6gek egyiken jelezni
(tovdbbi inform6ci6kat is itt lehet k6mi):

R6dei Mik16s Miive16d6si Hez
DerAttila, S6s Istvinni
Tel. : 3 6/ 456-928, 30 12063 -'1 I 5
E-mai1: info@ostorosmuvhaz.hu
Ostoros, Szent Istven t6r2.

rmdnyzati hirek

Ul6sezett a K6pvisel6 Testiilet

Mercius 30-6n Ostoros Kijzs69 Onkor-
manyzatAnak Kepvisel6 Testiilete soros iiles€t
tartotta, melynek temdi a kiivetkez6k voltak.

l. Besz6mol6 a lejrirt hatrridejii hattrozatokr6l
6s ak6tiil6s kiizdtttett int€zkodesek6l

2. Javaslat a Szociels Gondoskodast nyijt6
alapell6trsokr6l s2616 10/2004. (lll. 29.) sz.
rendeletm6dositAsita

3. Javaslat Ostoros Kdzs6g K6zfoglalkoztatasi
Tervenek elfogadesAra

4. Javaslat a Napkijziotthonos Ovoda alapit6
okiratenak m6dositAsAra

5. Javaslat a 2009.6vi Kiizbeszerz6si Terv
elfogadesrira

t ) .  Javastdt  az L toKu fp l lesugyr lga, /gatasr
T6rsul6s tovibbi miikddtet6s6re

7. Fclhatalmaz6s k6r6se a fejlesa€si c6lu
h i l e l f e l v c l c l  e l 6 k e s z i r e s e h e z  s z i i k s E g e s
intezked6sek megtetel6re

8. Javaslat a Vddcin<ii Szolgrilat vellalkozasban
tdrt6n6 iizemeltet6s6re

q. Ja\ as lat az OLLF Program fe I f l iggcs/risirc

10. T6j6koztat6 a Hiziorvosi Szo196lat
jiiv6beni helyzeter6l

11. Egyeb iigyek, inditvanyok
- Ddntes a Lemh6nyi Testv6rteleptl6s szamara
adomdnyozand6 kdzt6ri alkotrs lehets6ges
veltozat6r6l
- Testvenelepii lesi lapcsolar akrudlis i igyei
- Z6tt iil6s: Ingatlaniigyek
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2009. mrrcius 7-en G6doroson ismCt
megrendezesrekeriil6 Gasztron6miai Napon az
ldegenforgalmi Egyesiilet altal ki6llitott
csaparral egyiirr kepr iseltiik Osroros Kcjzs6g
OnkormanyzatAt €s a telepiil6s lakoss6gdt.
Ezfton is kiiszijnetnyilvrinites illeti a csapat
tagjait, akik eredm6nyesen sikerrel vettek reszt
arendezv6nyen.

2009. m6rcius ll-6n a VAti Kht. levelben
6rtesitette az Onkormiinyzatot, hogy az
Alapszolgaltat6si Kdzpont fejlesztes6vel
d . s z e f i i g g d  l - \ 4 O P - 4 . 2 .  I  A  k o d s u  d m u
palyrizatunk forrAs kimeriil6se miatt elutasitast
kapott. A dijntest az Onkormiinyzat nev6bcn
tudomiisul vettiik.

2 0 0 9 .  m e r c i u s  2 0 - d n  K o r 6 z s  L a j o s
orszdggyiilesi Kepviseld fogad66ret tartott a
telepiil6sen. A K6pviselci Ur tajdkoztatist
kapott a telepiilesiink etfog6 helyzet6r6l,
fej lesztesi elkepzeldseirdl, strat6giai ceU ai16l.

2009.  mdrc ius  20-en s  a j  t6  ta j  6ko  z ta t6
kereteben, majd m6rcius 2l-6n Hirlap
informlci6k szerint bejelentdsre keriilt, hogy az
EMOP-3.1 .3 .  k6dsz imi  Fa lu fe j lesz t6s i
pii ly:izatunk tAmogatAsban 16szesii lt. A
program a Honved, Arany €s Rdk6czi Lrtak
fejleszteset tartalmazza.

2009. marcius 25-6n Eger MJV-ban az oktatasi
mikrotersulesunk Konzultativ Testiilet6nek
iil6s6re keriilt sot ahol a TiNulasi Meg-
allapodas szerint az Oktatesi Bizottseg Elniike,
Jegyz6Asszony €s Polgemester Ur vett rdszt. A
konstruktiv tan6cskozason ddntes sziiletett
abban, hogy megkezdi egy team az oktatasi
i n t d / m d n )  e i n k  d l e r d v e l  d s s  / e  f i i  g g d
int6zked6sek is dokument6ci6k fel i i l -
r izsgalat i t .  elcik6s., i t ik a modosrl isi  javas-

Iatokat, illetve a finanszirozdsi szerzcid6s
telvezetet.

2009. ndrcius 26-it az EMYA p6lyizat
kereteben benyujtott Temet6 6s Ravataloz6
felijitisi pdlyezatunk elbiriilisi szakaszeban
helyszini szenl6re 6s szak6fi6i vizsgdlatra
keriilt sor.

2009. m6rcius 27-6n 6ft6kesit6sre meghir-

det6sre keriilt az Onkormenyzat tulajdon6t

k6pez6 kisbusz. Az Onkorm6nyzat ddntese
alapjen a busz er6kesitesre felkindlisra keriilt
Novaj Onkormiinyzata 6s a Sport Egyesiilet

sz6m6ra. Novaj Onkormdnyzat Kepvisel6-

resti i lete ds a Spon Eglesi i let L. lnci l" igc ugy
di jnt i j t t ,  hogy nem kiv6n 6lni a v6tel
lehet6s6g6vel. E116l az Onkorm6nyzatot

iresban 6rtesitett6k.
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Az ebtartis szabilyair6l

Ostorcs Kijzs6g Onkorminyzatinak 16/2007.
(XII. I 0.) sz6mri az 6llattaxtdsr6l sz6l6 rendelete
alapjS.n az al6bbiaka hivjuk fel a lakossrig
figyelm6t.

A telepiiles kiizigazgatesi teriileten k€rtes lak6
ingatlanonkent 3 db eb tarthat6. A tartesi
letszemon feltl tathat6 m6g vakvezet6 kutya.
A rendel€tben meghat6rozottn6l nagyobb
szemri eb indokolt esetben, egyedi enged6llyel
tarthat6.
A rcndelet l7.S alapjan az ebeket tulajdonosai
igy kiitelesek tartani, - zrirt helyen (kemelben)
vagy kiirbe keritett ingatlanon hogy azok
elk6borolni, kdzteriiletre feliigyelet n6lkiil
kijutni ne tudjanak.
Harap6s, t6mad6 vagy kisz6mithatatlan
tem6szet6 ebet megkbtes nelkiil akkor lehet
tatani, ha a bekeritett 6s zArt helyr6l titrtend
kiszabadul6sa illetve kiharap6sa biztos m6don
megakaddlyozhat6. A telek, hAz, hkes bej eratdn
a harap6s kuty6ra utal6 megfelel<i figyelmezet6
tdbldt szembetiin6 m6don el kell helyezn..
Bekeritetlen ingatlanon ebet szabadon tartani
l i los! Az eb rulajdonosanak ktitelessege
gondoskodni axr6l, hogy az eb tartasi helyet,
illetve az ingatlan hatdrait ne hagyhassa el.
Az ut6bbi id<lben rendkiviili m6don megsza-
porodtak kiizs€giikben a kiiztedileten k6borl6
kutydk szima.
Valamennyii ink nyugalma ds biztonsdga
6rdek6ben felhi{uk az ebtart6k figyelmet a
jogszab6lyok betaxtasiira. Amennyiben a
rendeletben foglaltaknak az ebtart6 nem tesz
eleget az egyes szabiilys6rt6sela<il sz6l6
21811999 -/X11.28./ Korm6ny rendelet 3.$
veszdlyeztetes kuty6val szabrilys6rt6s6t kiiveti
el (30.000Fti9 terled6 p6nzbirs6ggal stijthat6).

A telepiildsi szildrd huuadCkksl kapcsolatos
h lladikkezeldsi kaizszolgdkatastdl

Az OnkormSnyzat K€pvisel6-lestiilete a
hullad6kgazd6lkod.isr6l sz6l6 2000. €vi XL .
titrv6ny 23.$-6ban kapott felhatalmazds alapj6n
megalkotta az Ostoros Kilzs69 Onkor-
miulyzatanak 8D004.(I11.29.) sziimir a ktiz-
tediletek tisztAntartis6r6l 6s a telepiilesi szilard
hullad6kkal kapcsolatos kiizszolg6ltat6sr6l
sz616 iinlorm6nyzati rendeletet.

lakoss69 figyelrn6t.

A kdzszolgiltatds iginybe|AtuUnek ,r16dja 6s
kltetele

Az ingatlantulajdonos a telepiil€si szil6rd
hulladdk gytijt6s6re 6s elszrilllt6sdra a
szolg6ltal6 sz'llildeszkdzahez rendszeresitett
gyiijtiied6ryt kdteles ig6nybe venni. A
gyiijtiied6ny megv6siirl6sa az ingatlan-
tulajdonos kiiteless6ge. A gyiijt6ed6nyek
tipusai es gyiijt6eddnyekben elhelyezhet6
lelepiil6si szildrd hullad€kok srilytuak fels6
hatfua:

80literes gyiijt6edeny - 30kg
I I 0 literes gyiijt<1ed6ny - 40 kg
120 literes gyiijtcied€ny - 45 kg
240 litercs gyfijt6edeny - 90kg
50 literes miianyag zsrik

az al6bbiatua hivjuk fel a

Ostoros Kiizseg Jegyz6je
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A rendelet 13.9-Anak (1.) bckczdis c.) pontja
alapj'n az ingatlantulajdonos kdtcles az
ingatlandn keletkez6 telepiil6si sziltud hullad6k
kezel6s6re az dnkormanyzat illtal szervezett
kdzszolgdltatast ig6nybe venni, illetve a
hulladekot a begyi i j t6sre a rendeletben
f e  l j  o g o s  i l o t  r  s z o l g d l r a r o n a k  d t a d n r  e s
kijzszolgiltatdsi dijat megfi zetni.
A k6zszolgrltates igdnybev6telere kdtelezeft
ingatlantulajdonos a kdzszolgaltatdsb6l nem
vonhadakimagiit ana val6 hivatkozessal, hogy
a szolgAltatest a hulladektemel6s hirnyrban
nem, illctve csak reszben veszi ig6nybe.
Az az ingatlantulajdonos, akinek ingatlaniin
telepil€si szilrrd hullad6k keletkezik, de az
ingatlana egyidejiileg gazd6lkod6 szervezet
c6gnyilventartdsba behelyezett sz6klelyeiil,
telephely6iil vagy fi6ktelepdtil is szolgil,
kdteles a telepiil6si szil6rd hullad6kAt a
gazdAlkod6 szervezetnek az ingatlanon
folytatolt  tsa,,da sa g ! levekenysdge sordn
keletkezett nem telepil6si szilird hulladdkt6l
elkiildnitetten gyrijteni 6s alla kijzszolgaltatAst
iginybe venni, felt6ve, hogya telepiil6si szilird
hullad6k kezel6s6r6l a Hgt. 2l.g-6nak (2.)
bekezd6se szerint nem gondoskodott.
A kiizszolgeltatds igenybev6tel6re kdteles,
i J l e l r e  a  k< i zszo lg i l r a tds t  i genybe  re r t i
ingatl  antul aj donosnak hul lad6kkezel6si
k dzszo lgeltatesi di jat kel l  f izetnic. A
kdzszolgdltatAsi dijat a k6pvisel6-testillet
egy6ves dijfizet6si id6szakra 6llapitja meg. A
hulladekkezel6si k6zszolgeltat6s ig6nybe-
v6tel66rt az ingatlantulajdonost terhel6 dijhAt-
ral6k ad6k m6djtua behajthat6 kcjztartozdsnak
min6siil.

Tejekoztatjuk a lakossiigot, hogy a hulla-
d6klerak6 telepet 2009. julius 17-6r ktivet6en
jogszab1lyi el6iresok nem teszik lehet6v6 a
tovibbi niikddtetesit. Ez a teny maga uten
vonja, hogy jiliust6l a hullad6k- szlllitlsa az
egri 6trak6 6llomiisra, vagy - elkesziileset
kdvet6en a hej6papi hullad6kmegsem-
misit6be tijrt6nhet. Ezen folyamatok kdvet-
kezteben a kdzszolgdltatrsi dij emelkedni fog.A
szolg6ltatasi dij magriba foglalja a szelektiv
hulladek gyiijtes dijrt is.

Lomtala ittis

A lomtalanitis megszervez6s6r6l 6s lebonyo-
lit:es1r6l az iinkormAnyzat evente egy alka-
lommal a k6zszolg6ltat6s keret6ben kiildn dij
lelszimitisa n6lkiil gondoskodik. Az elsz6l-
litand6 hulladekot ugy kell elhelyezni a kiizte-
riileten, hogy a j6rmii- 6s a gyalogosforgalmat
ne akad6lyozza, a begyiijt6 szellit6eszkdz eltal
j6l megk6zelithet6 logyen, a zdldteriiletet 6s a
nd\dn),/erel ne kArosi lsa. tovabbd ne jr ir jon
baleset vagy kiirokozes vesz6lyenek el6id6-
z6s6vel.

Ostoros K6zs69 Jegyz6je
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Szociilis rovat

Beszimol6 az ostorosi Vtiriiskereszt
2008. 6vi munkijir6l

2008. 02.04.-6n megalakult Ostoroson a Heves
Megyei Viiriiskereszt helyi szervezete melynek
jelenlegi tagl6tsz6ma : 147 f6

A helyi szervezet megalakul6s6ban 6s miilti-
d€s6ben nagy segitseget 6s timogatiist kaptunk
Kisari Zoltrin Polgermester Urt6l, 6s a Hagyo-
many6rz6 Klub vezetdjet6l Szekszerdi Lajos-
n6t61 akiknek, eztton is szeretnenk kdsziinetet
mondani.

Az elmrilt egy €vet sikeres id6szaknak
tekinthetjiik, hiszen a megyeben az egyik
legtiibb taggal rendelkez6 telepiiles vaglunk.
Meggy6z6d6siink hogy sok a segiteni akar6
ember m6g ebben a nehez gazdas6gi helyzetben
is. ugyanaklor tdbb a segitsegre szorul6k szdma
es e7, ad jelentt sz6munkra, hogy egyre tiibb a
tennival6nk a szervezeten beliil. Munlcink
siker6nek nagy reszet k6sziinhetjiik azoknak a
tdmogat6knak, akik az elmult egy esztend6ben
anyagi tamogatassal illetve m6s jellegii
felajanl6ssal segits6giinkre voltak.

A 2008. 6vben lehet6sdgeinkhez k6pest
megpr6brltunk a k6zs6giink rendezvenyein
szerepet vellalni illetve tAmogatni azokat, igy
k€pviselve az ostorosi helyi szervezetet.

A V6rdskeresztes N6napi Unnepseg 2008.
mdrcius 11.-6n keriilt megrendez6sre, a tags6g,
a Heves Megyei Viiriiskereszt illetve a
Polg6rmesteri Hivatal segits6g6vel.

M6g m,rcius h6napban inditotitkbe a ,,Tdrd ki
az ablakod - nird ki oz szbe.f' akct'rkat,
amely a k6zs6gben fogyatekoss6ggal 616
emberek felt6rk6pez€se, ugyanakkor a mdsik
akci6nk 80+ amely a 80 6ven feliili emberekre
val6 odafigyel6st jelenti. Mindk6t akci6nkat
ebben az 6vben is fol),tatjuk.

Szint6n ebben a h6napban reszt vettiink a
Magyar vdriiskereszt altal orsziigosan
meghirdetett apr6p6nzgyiijt6si akci6ban mely
keret€ben Ostoroson szep eredmenyeket
kdnyvelheti.ink el. Ezirton is szeretnenk
megkiiszitnni az emberek segit6keszseget.

iprilisban bevezeniik a gyermekek nydri
tiborozesara inditott tombola6rusitisi akci6t,
aminek ldnyege a neh6z helyzetben 616
gyerekek (szociilisan, fogyat6kosan ) ingyenes
t6boro26sAnak megsegit6se.

Mdjusban e1s6 alkalommal vettiink r€szt az
Ostoros - Folk gasztron6miai napon, ahol a
frizrir ersenyen a helyi szervezeriink kep!ise-
leteben sikeresen szerepeltiink.
Ezen rendezv6nyen nagy segits6giinlre volt a
Megyei Vdrdskereszt tcriileti kepviselete 6s
annak muntatafsai.

Jrtniusban az (Jstorcs - Novaj Bor Zrt.
t6mogat6sival 15 szocidlisan riszoru16
gyermeknek tudtunk 1600 Ft,-/f6 6rt6kii
elelmiszercsomaggal segiteni a nyeri szoci6lis
6tkeztet6s kereteben mindiisszesen 24. 000 Ft,-
ertekben.

2008. evben egyi.ittmfkijdve a Megyei
V€rell6t6 ellomrissal veradisra k6tszer keriilt
sor, jinius 12.-6n 6s december 23.-A'n. Tijbb
mint 60 f6 megjelent v6rad6nak ezittal
kdsziinjiik segitseg6t, szAmitunk ebben az
6vben is felt6tlen rajuk 6s term6szetesen
minden irj v6rad6ra.

f'=\

LfJ
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JrtIius 2.-dn 960 kg cukrot 6s 800 kg lisztet
tudtunk a lakoss6g kiireben adomanyk6nt
szetosztani. Az akci6 kereteben 96 reszorul6
csalad r6szesiilt ebb<il az adom6nyb6l. 2009.-
ben is vrirjuk a Megyei Vdriiskereszt segits6g6t,
amely leh€t6vd tennd az idei 6vben rs a
liszorul6 emberek megsegit6s€t.

A helyi szervezetnek lehet6s6ge volt k6t
gyermek ingyenes nyeri t6boroztadsAra, amely
a Velencei t6n6l K6poln6sny€ken volt. Ennek
megval6sul6s6ban nagy s€gits6get kaptunk az
ostorosi Onkorm6nyzat K6pvisel6 Testiileten€k
Szoci6lis Bizotts6g6t6l.

2008. 6vi tanevkezd6skor sikeriilt a helyi
Altala[os Iskohval ktiziisen megszeryeznr
illetve beinditani az Ifiisdgi Viiriskercsztes
szakkdrt. A szakkiir tev€kenysdget segiti, a
Megyei Vdriiskereszt 6ltal el6ad6sokkal es
bemutat6kkal megtartott foglalkoz6sok. A 12
gyermek szivesen 6s aktivan vesz r6szt ezeken a
foglalkozesokon. Eaiton is kiiszdnjiik az iskola
igazgatoj6nak 6s pedag6gusainak a segitseg€t.
A 2008. 6v lez6rdsak6nt megrendez6sre keriilt
egy nagysikerii kar,,csonyi iirnepseg, amelyen
tag,ainloak iinnepi miisorral 6s sz€reny
ajdndekl(al tudtunk kedveskedni. Az iinnepsdg
lebonyolit6s6ban nagyon sok kiisztinet illeti
meg azokat a szel]/ezeteket, intezmenyeket,
magAnszemelyeket, vAllalkoz6kat, akik
segits6get nyirjtottak munkijukkal es adom6-
rYaikkal.

Kiliin szeretnenl megkiiszdnni azoknak a
telepiil€sen 6l<i mag6nszem6lyeknek az
adomdnyait (ruhanemii, j6t6k stb.) akik igy
segitettek benniinket, hogy azokat a r6szorul6
csalAdoknak tudjuk aj6nd6kozni. K6rjtk
tov6bbra is s€gltseg 6s trimogass6k a helyi
Vijrdskereszt munkij6t.

A b6lyegek 6nib61 befolyt itsszeg 60 %-a a h€lyi
szervezem6l maradt. amelyet a tagsdg r€szere
megtartott rendezv6nyeken keriilt felhasz-
n616sra.

Az elk6vetk€26 eg)/ €ves id6szaka tov6bbra is
leladahu* ktjztin szerepel a ragszewez6s.
r6szvetel 6s segitsegnyrijtes a helyi
rendezvenyeken.

Kiemelten szeretn6nk foglalkozni a VeradAs
m6g szinvonalasabb megszervez6s6vel, illetve
ij t6mogat6k felkutat is6val.

Ebben az 6vben is c6ljaink kiizittt szerepel k6t
gyennek nyriri tiboroztatiisa, melyet tomboliik
6rusit6s6va1 6s az abb6l befollt dsszeggel
kiv6nunk segiteni.

Tov6bbra is segit6k€szen 6llunkrendelkez€sdre
a lakoss6gnak. Szeretettel vdrjuk az ij t^gok
jelentkezeset, akik lehetdseget adnak, hogy
min6l tiibb niszorul6 embert tudjunk tlimogatni.
V6duk a tagseg 6s a lakoss6g v6lem6ny6t €s
dszreveteleit. szem6lyesen. telelonon 6s e-
mailben, ezzel is segitve a munkiinkat.

Balogh Erzsebet
Titk6r

Tisztelettel:
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Tfl az els6l6p6sen a megfjul6s fel6

A ki izseg Rddei Miivel<idesi Hdza mircius
vegen  e lnye r te  az  I n l eg rd l l  Kdz6ss6g i
Szol96ltat6 lerek kialakitdsira ki ir l  cim-
p'lyirzatot. Ez utat nyitott ara, hogy a Miive-
l6desi Hez egy modem, a mai kihivrsoknak
megfelel6, tdbbcelir szolg6ltat6 kdzpontte
alakul jon i l .  r  drhatolag a 201O-es e\ folyamdn.

Ez 6vben keriil sor a palyizat mesodik
fordul6jinak lebonyolitAsiira, melynek kere-
t6ben kialakul az rij epiilet jellege, arculata, a
jdv6beli szolgAltat6sok tervezese titrt6nik.
S/erencses esetben a kdzsdg lakossdga jiivci
tavasszal egy megiljult, felszerelt, ttibb
ig6nynek is megfelel6 helyet kap, amel),nek
segits6gdvel a helyi k6ziiss6gi folyamatok
szelesebb teret kapnak.

Viltozik az aut6busz menetrend

2009. mejus l-t6l az alitbbi v6ltoz6sok
kdvetkeznek be a Novaj -Ostoros-Eger vonalon:

A.'74. szamtL aut6buszjdrat forgalmat munka-
napokra tervezik korl6tozni. Ennek megfe-
lel6en a 74. szdmri aut6buszjerat Novaj,
aut6busz vfu6teremtdl munkanapokon 17.06
6rakor indul, Eget aut6busz 6llomesm 17.35
6rira6rkezik.

A 86. sz6mri aut6buszj6rat forgalm6t szabad- 6s
munkasziheti napok-ra is tervezik krterjeszteni.
Ennek megfelel6en a 86. szamu aut6buszjarat
Novaj, aut6busz-v6r6teremt6l naponta 16.56
6rakor indul, Eger, aut6busz 6llom6sra 17.25
6r&a €rkezik.

Impresszum:
I€lel6s kiad6:
dii6iiFnkoonAny"at-Kisarizoltinpols6m€ster

F6szerkesd6: D€r Attila

Il€rbetft6E:

R€dei Mikl6s Miivelt'd€si Hdz
3326 Ostoros, Szent Istvrn t6r 2.
Tet.lfa:361456-928
E-roil: hfo@oslobsnuvhaz.hu
wyy.ostorcsmlvhu.hu,&isbirc.htrnl
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Ostoros telepiil6sen egyenl6 es6lyii hozzhf6r6st biztositdsa az
iinkormf nyzati kiizszolg6ltatf sokhoz

ui [l^MPtsi"+t
A beruh6z6s megval6sftris6val (parkol6, j6rda, bej6rat, bels6 kdzleked6s,

vizesblokkok 6ta1akit6sa, emel6r6mp4 korldtok elhelyezdse, eszkdzok beszerzdse)
bi4ositja az akad6lymentes kozleked€st a polgarmesteri hivatal minden helyisdgdben

ds udvariin.

A kivitelezdst a kiizbeszerzdsi eljiir6sban nyertes vdgzi a Mecset Kft. Tervei alapjtu,
az eszkdzOk a Mindora Kft.-t6l ker0lnek beszerezdsre.

A projekt lebonyolit6s6ban a Kroda Kft. az dnkorm6nyzat segit6je.

Eredmdnye a diszkriminiici6 megakad6lyoz6sa a kdmyezet megfelelo 6talakitiisrival.

A projekt dsszkolts ege: 4 100 442 Ft

Az Eur6pai Uni6 6s a Magyar Allam 6ltal nyrijtott
tdmogatiis 6sszege: 3 690 398 Ft

Kedvezm6nyezett:
Ostoros Kdzsdgi Ont ormirrlyzat

3326 Ostoros, H6sdk tere 4.

Kdzremfikddd szerY:
V6ti Kht. Egd Teriileti Iroda

3300 Eger, J6kai u. 2.

A projekt az Eur6pai Uni6 tdmogatiisdval,
az Eur6pai Region6lis Fejlesztdsi Alap
t6rsfinansziroz6saval val6sul mes.



Ostoros Ktizs6g Onkorm flnyzatinak
2008. riprilisdban az EMOP -2007 -3.2.I/C,,Belteruleti 6s t6rs6gi

vizrendezes, vizrendszerek" p6ly6zati konstrukci6 keret6ben
,,Belteriileti vizrendez6s fejlesztdse Ostoroson" cimmel p6lyrizatot

nyrijtott be; melyet azI. fordul6ban a Region6lis Operativ Programok
Iranyit6 Hat6sriga t6mogat6sra 6rdemesnek itdlt.

A76 428 000 Ft-os beruh6z6si 6sszkdlts6g mellett
a 90%-os tiimogat6s m6rtdke 68 785 200 Ft.

A fejleszt6s cdlja Ostoros k<izs6g kdmyezeti 6llapot6nak j avit6sa.

A Csincsa drok rendez6s6vel biaositottri villik a beltertileti csapad6kviz
elvezetdse; a lakoss6g 6letmin6s6g javitrlsa.

A beruhdzds soriin fejlesztett csatoma hossza 1,47 5 km; a csapad5kviz
krirokozdst6l mentesitett lakoss6g szirma 229 fo;

tenilet nagys6ga: 7,4 ha.

Apllyazati c6l megval6sft6s ihoz az lnkormdnyzat tdrsadalmi 6s civil
szervezelek szdles k6r6vel mr.ikddik esviitt.

A projekt az Eur6pai Uni6 tiimogat4s6val,
az Eur6pai Region6lis Fejlesadsi Alap
tiixsfrnarszirozilsiival val6sul mes.


