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Egészség

Gyógynövényekkel is védekezhetünk
a pollenallergia ellen!

A légúti allergiások legalább kétharmadát érintik
a pollenallergiák. A virágpor érzékenység széles
sávon mozoghat. A rövid ideig tartó orrfolyástól,
a szénanáthán át, egészen a pollenasztmáig terjedhet. A gyógyszeres kezelés mellett több tudományos
publikáció foglalkozik a gyógynövényes kezelés le-

Termelői gyümölcsvásár Sóskúton!

• Kajszibarack
• Őszibarack
• Meggy
• Szilva
Befőzni vagy frissen, nagyobb mennyiségben is!
Az aktuális kínálatról és a nyitvatartásról
érdeklődni az alábbi elérhetőségeken lehet:
Tel.: +36 30 240 3483, 06 23 348 177
Sóskút Fruct Kft.
2038 Sóskút, Orgona u. 12.
www.soskutfruct.hu

hetőségével. A védekezés elsődleges
irányvonala a szervezet és az az immunrendszer felerősítése. A növényi
alapanyagok közül az orbáncfű és az
édesgyökér immunerősítő és nyugtató hatású. Az utóbbiban található glicirrizinsav allergia ellenes aktivitást
mutat. A kínai és iráni népgyógyászat
régóta alkalmazza az édesgyökeret,
mint általános kondicionáló növényi
szert. A sokoldalú csalánlevél ez esetben a
szervezetet erősíti vitamin, mikroelem és kloroﬁll tartalma következtében. E mellett gyulladáscsökkentő és az allergiás orrfolyás kezelésében is szerepe van. A borsmenta
levél szintén gyulladáscsökkentő, sok hasonló keverék
összetevője. A rozmaringlevél luteolint tartalmaz, mely
hatóanyagot előnyösnek találták az allergia kezelésében.
A gyömbérgyökér azonos célú kínai teakeverékek alkotórésze. A szakirodalmi források segítségével ezekből a
gyógynövényekből állította össze a Gyógyfű Kft. a POLLENPAJZS teakeveréket, ami a szénanátha terápia kiegészítéséhez ajánlott.
A hatás -mint a legtöbb gyógyteánál általában- 4-6 hét
kúraszerű fogyasztás után várható. Ajánlott adagja: 3 csészével naponta (1 kávéskanál 250 ml forró vízhez), egyenletesen elosztva. Természetesen a gyógynövények nem
helyettesíthetik az orvosi kezelést, de annak hasznos kiegészítői lehetnek. (A felhasznált szakirodalom felsorolását
kérésre megküldjük.)
Lukács Gábor
minőségbiztos, termékfejlesztő
Gyógyfű Kft.

Önkormányzati hírek
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FOTÓPÁLYÁZAT

Anyakönyvi hírek

A Sóskúti Szlovák Önkormányzat 2021-es naptárának elkészítéséhez fotópályázatot hirdet!
Téma: Gondold újra!
Láttál egy régi sóskúti képet otthon vagy bárhol aminek
tetszik a témája, a hangulata vagy kitalálnál valami újat?
Írd meg nekünk a „forgatókönyvet” vagyis azt, hogy ki és
hogyan legyen rajta! (például. Egy esküvői fotó a templomnál, daloló férﬁak a kocsma előtt, libalegeltetés, szüret, stb)
Mi pedig megvalósítjuk proﬁ fotós segítségével!
Ha te úgy gondolod, hogy már készítettél képet hasonló
elgondolással azt is szívesen vesszük!
A képeket vagy a forgatókönyveket emailben a soskutiszlovak2020@gmail.com címre várjuk, beküldési határidő: augusztus 31.
A jelentkezőket értékes nyereményekkel díjazzuk és a
legjobb fotók megjelennek a 2021. évi naptárunkban!
További információk a Sóskúti Szlovák Önkormányzat
facebook oldalán!

Újszülöttek:
Reiner Botond született: 2020. május 7. édesanyja
neve: Pátrovics Kata
Sinka Dóra Liza született: 2020. június 4. édesanyja
neve: Sinka Ágnes Judit
Hegedűs Brúnó Sándor született: 2020. július 9. édesanyja neve: Hegedűs-Szélig Gabriella Ilona

Házasságkötések:
Mikecz Endre – György Klaudia
Szénási Zoltán – Kispál Ágnes
Rácz Barnabás Gábor – Máté Anita

Elhunytak:
Kovács János (1925)
Szabó Jánosné szül.: Varga Márta Antónia (1936)
Varga László ( 1929)
Orgona Józsefné szül.: Kámány Erzsébet (1949)

Támfalfelújítás
Örömmel értesítjük a lakosságot és a Hegy utcában lakókat, hogy a támfal felújítása megkezdődött. Kérünk minden érintettet, hogy a munkavégzés ideje alatt legyenek
türelemmel és kérjük együttműködésüket a gépjármű-

XVIII. évfolyam 6. szám
2020. július

vekkel való közlekedés és parkolás kapcsán. Köszönjük
megértésüket!
Önkormányzat

Sóskút Önkormányzatának lapja • Megjelenik évente 10 alkalommal, 1500 példányban Lapzárta: minden hónap 5-én. • Kiadja Sóskút
Község Önkormányzata megbízása alapján a Kornétás Kiadó és Kereskedelmi Kft. 1138 Budapest, Népfürdő u. 15/D; telefon/fax: 06 1 239-0146;
e-mail: titkarsag@kornetas.hu, kornetas@chello.hu • A kiadásért felel: Pusztay Sándor ügyvezető igazgató, s.pusztay@kornetas.hu. Kiadói
szerkesztő: Kiss Zoltán Károly Tördelőszerkesztő: Odler Péter, odler.kornetas@upcmail.hu • Hirdetésfelvétel: Kondrát Zita (Sóskút
Polgármesteri Hivatal), telefon: 06 23 560-560, Máté István, telefon: 06 1 239-0146, e-mail: hirdetes@kornetas.hu • Nyomdai munkák: Book
Press Kft. Felelős vezető: Nyitrai Zoltán ügyvezető igazgató • A szerkesztőség fenntartja magának a jogot, hogy a beküldött írásokat és olvasói
leveleket stilizálja, illetve az eredeti mondanivaló meghagyásával rövidítse. Címlapkép: Pusztay Sándor
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Újra összeült a község vezetősége
A veszélyhelyzet megszüntetés után
július 7-én tartotta meg első rendkívüli ülését február óta a képviselő-testület. A meghívó és a napirendi
pontok az önkormányzat weboldalán
olvashatóak. Volt bőven mit átbeszélni, egyrészt mert a polgármester egyedül nem döntött olyan kérdésekben,
amelyek nem a veszélyhelyzettel öszszefüggésben merültek fel, vagy nyújtottak be. Egy kivétel van ez alól, egy
községi ösztöndíj megítélése.
A 7-ei ülésen testület 14 napirendi
pontot tárgyalt és az alábbiakról döntött:
Megalkotta az önkormányzat 2019.
évi zárszámadási rendeletét, melyet az
újságban is közzéteszünk, valamint olvasható az önkormányzat weboldalán
is. Elfogadta a közös hivatal 2019. évi
beszámolóját. Elfogadta a Helyi Esélyegyenlőségi Programot. A Kossuth
utca 25. szám alatti ingatlanra tervezett
zenekari próbaterem ügyében is sikerült előre lépni egyet, mert a veszélyhelyzet alatt lezajlott a tervezés és az
engedélyezési eljárás, így már az építési engedély is rendelkezésre áll. Ezért
a közbeszerzési eljárást is el lehet indítani a kivitelező kiválasztására.
Az Öreghegyi utcák javításával kapcsolatban úgy döntött a képviselő-testület, hogy az eredetileg betervezett
keretösszeget megemeli, így az ötmillió forint helyett 15 millió forint áll rendelkezésre, hogy a legrosszabb állapotú
utcákban az útjavítást megkezdődhessen. A Magyar Falu Program keretében
korábban elnyert támogatás felhasználása is megkezdődhet, mert az árajánlatok megérkeztek a Szent István király
járdafelújítására, így annak kivitelezőjéről is döntés született.
Fontos napirendi pont volt az idén év
elején kiírt pályázati felhívás a helyi
civil szervezetek programjainak támogatására, melyre több pályázat is beérkezett, de a veszélyhelyzet sok mindent
felülírt. A tervezett programok február
és június között elmaradtak. Ilyen volt a

Szent Iván-éji zenés terasz és a Kapusztnyik fesztivál, de a Fúvószenei Egyesület sem tartotta meg koncertjét. Ezek
vagy teljes egészében elmaradtak, vagy
kivárnak a szervezők, hogy amikor már
lehetséges lesz, megtartsák az elmaradt
rendezvényeket. De a helyzet egyelőre
napról-napra változik, még mindig bizonytalan mi lesz az év további részében, lesz-e újabb korlátozás, vagy meg
lehet tartani minden további nélkül a
rendezvényeket. Ezért döntött úgy a
képviselő-testület, hogy a korábban kiírt pályázati felhívást eredménytelenné
nyilvánítja és egyben arról határozott,
hogy azok a szervezetek, akik idén
mégis tartanak rendezvényt, és ehhez az
önkormányzattól is igénylenének támogatást, egyedi támogatási kérelemmel
fordulhatnak az önkormányzathoz a
rendezvény megtartása előtt legalább 40
nappal, melyben a korábban megszokott
módon igényelhetnek támogatást. További feltétel, hogy a képviselő-testület
csak olyan szervezetet támogat, amelyik
a korábban kapott önkormányzati támogatással elszámolt és ezt a képviselő-testület el is fogadta. Az egyedi támogatás
felhasználásáról a rendezvényt követő
30 nap elteltével el kell számolni.
Újabb keretösszeget biztosít az önkormányzat a nyári tábort vezető személyek, valamint a közterületek gondozását végző személyek díjazására,
valamint védőeszközökre amennyiben
a koronavírus járvány második hulláma ezt indokolttá tenné. Döntött a tes-

tület községi ösztöndíj támogatásról,
alapítványi támogatásról Chrenkó Tímea Múltidéző faluséta címen ismert
füzetének kapcsán, valamint egyedi
támogatási kérelmekről.
A képviselő-testület ezután zárt
üléssel folytatta.

Az ülésen hozott határozatok

26/2020. (VII.9.) sz.
képviselő-testületi határozat
Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a melléklet szerint elfogadja
a közös hivatal 2019. évi beszámolóját.
27/2020. (VII.9.) sz.
képviselő-testületi határozat
Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat melléklete
szerint elfogadja a Helyi Esélyegyenlőségi Programot (2019-2024) időszakra
vonatkozóan, azzal a megkötéssel, hogy
a 2019. év vége óta eltelt időszakban bekövetkezett változásokat át kell vezetni.
A szükséges átvezetések elvégzésére
felhatalmazza a polgármestert.
28/2020. (VII.9.) sz.
képviselő-testületi határozat
Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete közbeszerzési eljárást indít a

Önkormányzati hírek

zenekari próbaterem kivitelezőjének kiválasztására (2038 Sóskút, Kossuth u. 25.
sz. alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan). A képviselő-testület felhatalmazza
a polgármestert, hogy rendelje meg az
eljáráshoz szükséges költségkiírás elkészítését a Liget Ház Kft-től.
29/2020. (VII.9.) sz.
képviselő-testületi határozat
Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2020. évi
költségvetésében a Sóskút Öreghegyi
utak javítására 15.000.000 Ft-ot különít
el.
A Képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert, hogy az utak javítására
árajánlatokat kérjen.
31/2020. (VII.9.) sz.
képviselő-testületi határozat
Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a számú határozattal kiírt
pályázati felhívást a helyi civil szervezetek 2020. évi támogatására vonatkozóan eredménytelennek nyilvánítja a
veszélyhelyzet miatt.
Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi civil szervezetek
2020. évi rendezvényeit támogatni kívánja. A támogatásért a képviselő-testülethez címzett egyedi támogatási
kérelmet kell benyújtani a rendezvény
időpontja előtt legalább 40 nappal. A
kérelemben meg kell határozni a rendezvény költségvetését, az igényelt támogatás összegét, a program leírását.
A Képviselő-testület kizárólag olyan
szervezetet támogat, melynek korábbi
támogatásáról szóló beszámolóját jóváhagyta. A támogatás felhasználásáról a
rendezvényt követő 30 nap elteltével el
kell számolni.
A benyújtott támogatási kérelmekről a
képviselő-testület a soron következő ülésén dönt.
33/2020. (VII.9.) sz.
képviselő-testületi határozat
Sóskút Község Önkormányzat Képviselő testülete megállapodást köt az ASI
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Hungary Zrt-vel a 3510/10 3510/35 hrsz.
alatt utakon kiépített és az önkormányzat tulajdonában lévő vízvezeték üzemeltetéséhez szükséges szolgalmi jog
alapítására. Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és a megállapodás aláírására.
Határidő: szükség szerint
Felelős: polgármester, jegyző

részeinek gondozását végzők személyi
juttatásaira és annak közterheire.
2. A képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére. Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester, jegyző

34/2020. (VII.9.) sz.
képviselő-testületi határozat

Sóskút Község Önkormányzat képviselő-testülete Vaszaszon Antal Zoltánt,
az Apáczai Csere János Gimnázium 10.
évfolyamos diákját a Kosáry Domokos
Történelemversenyen elért 2. helyezéséért 15 ezer forint községi ösztöndíjban
részesíti.
Felhatalmazza a polgármestert a
szükséges intézkedések megtételére.

Sóskút község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. tv. 13. § (1) 15. pontjában
rögzített feladatkörében szóló 2004. évi
I. tv. 55. § (1) bekezdése alapján a következőket határozza
1. Közös megegyezéssel, azonnali hatállyal megszüntetik a Sóskút Sportkör
Egyesülettel (Székhely: Sóskút, Gárdonyi
Géza u. 10/A, nytsz.: 13-02-0005324) kötött megállapodást.
2. Együttműködési megállapodást
köt a Sóskúti Sportbarátok Körével
(Székhely: Sóskút. Fő u. 25. nytsz.: 1302-0007860). A megállapodás tartalma
megegyezik az 1. pontban említett megállapodással.
Határidő: szükség szerint
Felelős: polgármester, jegyző
A Képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert a korábbi megállapodás
megszüntetésére és az új megkötésére,
valamint az ezekkel kapcsolatos intézkedések megtételére.
35/2020. (VII.9.) sz.
képviselő-testületi határozat
Sóskút község Önkormányzat Képviselő-testülete önkormányzati feladatok
ellátásához kapcsolódó a következőkről
határoz:
A költségvetés tartaléka terhére
1.400.000 Ft keretösszeget biztosítunk
az iskolai nyári napközis táborban dolgozók személyi juttatásaira és annak
közterheire.
1. A költségvetés tartaléka terhére
500.000 Ft keretösszeget biztosít a Faluközpont zöldterületei virággal beültetett

36/2020. (VII.9.) sz.
képviselő-testületi határozat

37/2020. (VII.9.) sz.
képviselő-testületi határozat
Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Közép-Duna-Völgyi Vízügyi
Igazgatóságot, mint a Benta patak kezelőjét
a patak meder belterületi szakaszának tisztítására kéri a 81107. jelű országos közúttól
a Malom hídig. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
38/2020. (VII.9.) sz.
képviselő-testületi határozat
Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2020.
évi költségvetésének tartaléka terhére
2.000.000 Ft-ot biztosít a járvánnyal öszszefüggésben védőeszközök és fertőtlenítőszerek beszerzésére. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a
szükséges intézkedések megtételére.
39/2020. (VII.9.) sz.
képviselő-testületi határozat
Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Szent István király utca járdafelújítására benyújtott árajánlatok közül
a legalacsonyabb árat ajánló Ve-De-Kő
Kft. ajánlatát fogadja el. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a
szerződés megkötésére.
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41/2020. (VII.9.) sz.
képviselő-testületi határozat
Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a koronavírus járvány miatt
elrendelt veszélyhelyzet idején tanúsított
helytállásukért és lelkiismeretes munkájukért az Esély Szociális Társulás Sóskúti
Gondozási Központ Sóskút településen
dolgozó munkatársainak köszönetet
mond, továbbá dolgozónként 30.000 Ft
ajándék vásárlási utalványt ad át a Sós-

kúton dolgozók részére. A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének tartaléka terhére 150.000 Ft-ot
különít el. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
42/2020. (VII.9.) sz.
képviselő-testületi határozat
Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a nagy érdeklődésre tekin-

Önkormányzati hírek

tettel 50.000 Ft támogatást nyújt az önkormányzat 2020. évi költségvetésének
tartaléka terhére a Griger Miklós Emlékére Alapítvány részére, a Chrenkó
Tímea által összeállított „Múltidéző faluséta” című kiadvány nyomdai költségire. A képviselő-testület felhatalmazza
a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
König Ferenc
Polgármester

dr. Újházi Miklós
jegyző

2019. évi zárszámadás
Sóskút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2020. (VII.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat
2019. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk
(2) bekezdésében meghatározott eredeti
jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény
32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2019.
évi gazdálkodásának zárszámadásáról az
alábbi rendeletet alkotja.
I. Fejezet Általános rendelkezések
1. A rendelet hatálya
1. §
A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint a költségvetési szerveire.
2. §
(1) Az Önkormányzat költségvetési szervei:
a) Közös Önkormányzati Hivatal
b) Sóskúti Dimbes-Dombos Óvoda
(2) Az (1) bekezdésben felsorolt költségvetési szervek külön-külön egy-egy
címet alkotnak.
2. Az önkormányzat 2019. évi
költségvetésének főösszege

3. §
(1) A képviselő-testület az Önkormányzat
2019. évi költségvetése teljesítésének kiadási főösszegét 1.188.829.422 Ft-ban, azaz
ezeregyszáznyolcvannyolcmilió-nyolcszázhuszonkilencezer-négyszázhuszonkét
forintban állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi költségvetése teljesítésének
bevételi főösszegét 1.188.829.422 Ftban, azaz ezeregyszáznyolcvannyolcmilió-nyolcszázhuszonkilencezer-négyszázhuszonkét forintban állapítja meg.
II. Fejezet
A 2019. évi költségvetés
teljesítésének részletezése
1. Költségvetési bevételek és a kiadások
4. §
Az Önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak egységes táblázatban kimutatott részletezését összevont
mérlegét az 1. sz. táblázat tartalmazza. A
képviselő-testület az Önkormányzat teljesített kötelező feladatainak mérlegét a 3.
sz. táblázat szerint, önként vállalt feladatainak mérlegét az 5. sz. táblázat szerint
állapítja meg.
5. §
Az Önkormányzat teljesített – továbbá eredeti illetve módosított előirányzat
szerinti – működési és működési ﬁnan-

szírozás kiadásainak összege összesen
641.220.707 Ft, azaz hatszáznegyvenegyezer-kétszázhúszezer-hétszázhét forint,
ebből:
a) személyi jellegű kiadás 60.158.749 Ft
b) munkaadókat terhelő járulék
10.604.757 Ft
c) dologi kiadások
140.198.819 Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai
21.444.790 Ft
e) egyéb működési célú kiadások
45.520.546 Ft
f) elvonások (szolidarit.hozz.)
83.575.181 FT
f) finanszírozási kiadások 194.919.573
Ft
g) államháztart. belüli megelőlegezések
visszaﬁzetése 84.798.292 Ft
(2) Az önkormányzat felhalmozási célú
bevételi és kiadási előirányzatai teljesítését
tájékoztató jelleggel mérlegszerűen a 7. sz.
melléklet tartalmazza.
6.§
(1) Az Önkormányzat felhalmozási költségvetés kiadásai 204.481.270 Ft, azaz kétszáznégymillió-négyszáznyolcvanegyezer-kétszázhetven forint, ebből:
a) beruházás (felhalmozás 58.685.208 Ft
b) felújítás 138.340.107 Ft
c) egyéb felhalmozási kiadás
7.455.955 Ft
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(2) Az önkormányzat felhalmozási célú
bevételi és kiadási előirányzatai teljesítését tájékoztató jelleggel mérlegszerűen a
8. sz. melléklet tartalmazza.
7. §
(1) Az Önkormányzat költségvetési szerve, a Sóskúti Közös Önkormányzati Hivatal teljesített működési, fenntartási és
felhalmozási kiadásainak összege összesen 103.766.851 Ft, azaz százhárommillió-hétszázhatvanhatezer-nyolcszázötvenegy ebből:
a) személyi jellegű kiadás 72.542.023
Ft
b) munkaadókat terhelő járulék
13.837.115 Ft
c) dologi kiadások 12.061.862 Ft
e) beruházás 209.740 Ft
(2) A hivatal működési és felhalmozási
célú bevételi és kiadási előirányzatok teljesítését tájékoztató jelleggel mérlegszerűen a 9/A. sz. melléklet tartalmazza.
8. §
(1) Az Önkormányzat költségvetési szerve, a Dimbes-dombos Óvoda teljesített
működési, fenntartási és felhalmozási kiadásainak összege összesen 120.189.261
Ft, azaz százhúszmillió-szányolcvankilencezer-kétszázhatvanegy forint, ebből:
a) személyi jellegű kiadás 83.262.231 Ft
b) munkaadókat terhelő járulék
16.270.561 Ft
c) dologi kiadások 8.677.415 Ft
d) beruházás 10.661.341 Ft
(2) Az óvoda működési és felhalmozási
célú bevételi és kiadási előirányzatok teljesítését tájékoztató jelleggel mérlegszerűen a 9/B. sz. melléklet tartalmazza.
9. §
(1) A képviselő-testület az önkormányzat
2019. évi gazdálkodása során fennmaradó
maradványát a Magyar Államkincstár felé
készített költségvetési beszámoló 07/A. sz.
űrlapja szerint 343.127.445 Ft-ban, azaz
háromszáznegyvenhárommillió-százhuszonhétezer-négyszáznegyvenöt forintban
hagyja jóvá, amely teljes egészében szabad
maradvány.
(2) A Képviselő-testület a hivatal 2019.
évi gazdálkodása során fennmaradó maradványát a Magyar Államkincstár felé
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készített költségvetési beszámoló 07/A.
sz. űrlapja szerint 5.116.111 Ft-ban azaz
ötmillió-száztizenhatezer-száztizenegy
forintban hagyja jóvá, amely teljes egészében szabad maradvány.
(3) A képviselő-testület az óvoda 2019.
évi gazdálkodása során fennmaradó maradványát a Magyar Államkincstár felé
készített költségvetési beszámoló 07/A.
sz. űrlapja szerint 1.317.713 Ft-ban azaz
egymillió-háromszáztizenhétezer-hétszáztizenhárom forintban hagyja jóvá,
amely teljes egészében szabad maradvány.
10. §
Az önkormányzat, a hivatal és az óvoda
zárszámadásának pénzügyi mérlegét a
10. sz. melléklet tartalmazza. A maradvány-kimutatás levezetését a 11. sz. melléklet tartalmazza.
2. A költségvetési
létszámkeret, a pénzmaradvány
és egyéb rendelkezések
11. §
(1) A képviselő-testület az Önkormányzat
átlagos létszámkeretét, a 7. sz. mellékletben rögzítettek szerint összesen 15 főben
állapítja meg.
(2) A képviselő-testület a hivatal létszámkeretét a 9/A. melléklet szerint 13,
az Óvoda átlagos létszámkeretét a 9/B. sz.
mellékletben rögzítettek szerint összesen
25 főben állapítja meg.
12. §
A képviselő-testület az önkormányzat
állami támogatásokkal kapcsolatos elszámolását a Magyar Államkincstár felé készített költségvetési beszámoló 11/A.-11/L
sz. űrlapja szerint hagyja jóvá.
3. Záró rendelkezések
13. §
Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
König Ferenc
Polgármester

dr. Újházi Miklós
jegyző

Jelen rendeletet Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. július
9-én fogadta el és 2020. július 15-én lett
kihirdetve.

2. A költségvetési létszámkeret, a
pénzmaradvány és egyéb rendelkezések
11. §
(1) A képviselő-testület az Önkormányzat
átlagos létszámkeretét összesen 15 főben
állapítja meg.
(2) A képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatal átlagos létszámkeretét
13 főben, az Óvoda átlagos létszámkeretét
24 főben állapítja meg.
12. §
(1) A képviselő-testület az önkormányzat
2019. évi gazdálkodása során fennmaradó maradványát a Magyar Államkincstár
felé készített költségvetési beszámoló 07/A.
sz. űrlapja szerint 219 810 546 Ft-ban, azaz
kettőszáztizenkilencmillió-nyolcszáztízezer-ötszáznegyvenhat forintban hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat hivatala 2019. évi gazdálkodása során
fennmaradó maradványa nem keletkezett
a Magyar Államkincstár felé készített költségvetési beszámoló 07/A. sz. űrlapja szerint
hagyja jóvá.
(3) A képviselő-testület az óvoda 2019.
évi gazdálkodása során fennmaradó maradványát a Magyar Államkincstár felé
készített költségvetési beszámoló 07/A.
sz. űrlapja szerint 2 022 883 Ft-ban azaz
kettőmillió-huszonkettőezer-nyolcszáznyolcvanhárom forintban hagyja jóvá.
13. §
A képviselő-testület az önkormányzat állami támogatásokkal kapcsolatos elszámolását a Magyar Államkincstár felé készített
költségvetési beszámoló 11/A.-11/C sz. űrlapja szerint hagyja jóvá, amely táblázatok
jelen rendelet 20. sz. mellékletét képezik.
3. Záró rendelkezések
14. §
Jelen rendelet 2019. május 31. napján lép
hatályba.
König Ferenc
Polgármester

dr. Újházi Miklós
jegyző

Jelen rendeletet a Sóskút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. május
28-án fogadta el és 2019. május 31-én lett
kihirdetve.
dr. Újházi Miklós jegyző
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Mese

Dimbes-dombos manómese

Csoszi kalandjai
A meséket írta: Pató Zita
A figurákat készítette: Aradi-Szabó Barbara

Hetedik fejezet, a csillagos éjszaka

T

avasz volt még, de az éjszaka szokatlanul meleg volt.
Csoszi és a többiek összegyűltek az udvaron és leheveredtek a hinta alá. Hinta nagyon örült a társaságnak,
mert mióta eltűntek a gyerekek, csak bánatosan bámult
maga elé. Hanyatt fekve összebújtak és nézték a csillagos
eget.
– Olyan gyönyörű! – sóhajtotta Nyuszi. A többiek helyeseltek.
Mintha a csillagok a fényükkel üzentek volna, hogy ne
csüggedjenek és vigyék véghez terveiket, mert a gyerekek
hamarosan visszatérnek.
Csoszi mesélni kezdett a gyerekkoráról. Arról az időről,
amikor a manókat még nem fújta szét a világba a szél, hanem manófalvakban laktak.
– Ha láttátok volna azokat a gyönyörű falucskákat! Ti is
szerettétek volna! Minden ház különleges volt, nem akadt két
egyforma. Volt gömbölyű, szögletes és tojásforma. Némelyiknek gombakalapja volt, másoknak meg olyan, mint egy manósapka.

– De higgyétek el! – folytatta Csoszi felindultan. – A mi
házunk volt a legszebb!
– Hogy nézett ki? – kérdezte Pillangó.
– Piros színű volt és az ablakokra piros-fehér csíkos zsalugátereket szerelt az apukám. A kék tetőre fehér pöttyöket
festett a mamám, és a falakra szíveket rajzoltunk a testvéreimmel. Már messziről csalogatta a vendégeket.
Csoszi elérzékenyült a szép gyerekkori emlékektől. Kitörölt szeme sarkából egy könnycseppet. Jól esett a lelkének,
hogy barátai érdeklődve hallgatták.
Macinak támadt egy titkos ötlete, de úgy gondolta, majd
holnap osztja meg a többiekkel, amikor Csoszi nem hallja.
Ahogy nézték az eget, egyszer csak Cica felkiáltott:
– Nézzétek, egy hullócsillag!
– És még egy! – álmélkodott Süni.
Feküdtek a barátok a tavaszi éjszakában a csillagos égbolt
alatt és azt kívánták, hogy hozzanak a hullócsillagok varázsport a Földre, ami legyőzi a gonosz vírust, elűzi a bajt és
visszahozza a gyerekeket ebbe a magányos óvodába.

Nyolcadik fejezet, a titkos ötlet

A

nap szelíden sütött és a csapat a füvészkertben tüsténkedett. Megszabadították a kertet a gyomoktól. Megöntözték a növényeket.
Nyuszi kertjében boldogan fürdőztek az
Eper bokrocskák, fehér virágjuk mosolygott a napra.
Süninél a fóliasátorban nagy nyüzsgés
volt. Kikelt a Retek és a Hagyma, a Bébispenótok is boldogan integettek. Csoszi
és Süni leszedték a fóliát és a növények kacagva élvezték
a friss levegőt.
Macinál a Metélőhagyma daliásan ágaskodott a nap felé.
Pillangó kertjében Rozmaring asszony lila selyemruhába
öltözött.
Cicánál versenyt nőttek a Tárkony és a Lestyán, a Petrezselyem szoknyája pedig kecsesen fodrozódott.

Katicánál Citromfű és Menta élvezettel
néztek a nap felé és vágyakozva gondoltak arra az időre, amikor végre limonádét
adhatnak a gyerekeknek.
A Vadszőlő hosszútávfutásba kezdett
a kerítésen, a Málnabokrok pedig lustán
nyújtóztak a lugasban. A Komposztáló
éhes gyomorral várta a tavaszi metszést.
– Levágnátok a száraz ágaimat? – kérdezte Levendula. Nyuszi óvatosan megmetszette a bokrocskákat, Levendula pedig szeretettel hálálkodott. Közben Maci, Cica és Süni a nagyobb cserjéket
és fákat tisztította meg az elszáradt részektől. Amikor Csoszi hallótávolságon kívül került Maci suttogva elmondta
tervét a többieknek.
– Fessünk manóházakat és díszítsük fel vele az óvodát!
Tehetnénk képeket az ablakokra és a falakra is.
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A többiek lelkendezve fogadták az ötletet.
– De jó ötlet! – lelkendezett Cica. Varázsoljunk ide igazi
Manófalvát!
– Ha Csoszi meglátja gyerekkora házait, akkor biztosan
nem akar már elmenni innen – mondta Süni.
– Már megyek is, beavatom Cinkét a tervbe és keresünk
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színes papírokat és festéket. Addig ti titokban beszéljétek
meg a többiekkel is! – mondta Süni és már szedte is apró
lábacskáit, hogy megkeresse Cinkét.
Az ötletet mindenki nagyon jónak találta, Nyuszi a fülével, Pillangó meg a szárnyacskáival tapsikolt örömében.
Alig tudták elrejteni izgatottságukat Csoszi elől.

Kilencedik fejezet, melyben Csoszi végleg hazaér

A

mikor a füvészkertben
már rendben volt minden,
a csapat visszament az óvoda
épületébe, hogy folytassák a
termek festését.
Pillangót olyan boldogság
járta át, hogy kiszépítheti a
termet, még új szekrényeket is
tervezett. Jól ment a munka,
gyorsan haladtak. Csoszinak
feltűnt, hogy a többiek felváltva el-eltünedeznek.
Először Maci és Cinke ment el, aztán Nyuszi és Cica váltotta őket, végül Süni és Pillangó, majd Katica. Csoszi egy kicsit
bosszankodott. – Én is fáradt vagyok, mégsem hagyom itt a
többieket. – dohogott magában. De igyekezett megbékélni.
Nap végére mindennel készen lettek, fáradtan tértek nyugovóra. Csoszi kicsit megbántott volt, mert úgy érezte, a többiek
kihagyják valamiből. Arra gondolt, talán tévedett, amikor azt
hitte, hogy itt megtalálhatja végleges otthonát. Zaklatottan forgolódott a fenyője nyújtotta menedékben, de nem jött álom a
szemére. Fenyő nyugtatgatni próbálta: - Mi a baj barátom?
– Magányosnak érzem magam – válaszolta Csoszi.
– Szeretet és barátok vesznek körül. Itt nem leszel magányos soha – mondta a Fenyő.
– A többiek összetartoznak, de én mégis csak idegen vagyok itt. Talán tovább kell állnom! – sóhajtotta a manó.
– Dehogy kell! – ölelte át a fenyő. Most már közénk tartozol Te is!
A szél ﬁnoman körül ölelte őket és álomba ringatta Csoszit. Hajnalban ébredt, az első madárfüttyre. Álmosan

kászálódott le a fáról. Még
aludt mindenki. Körbejárta
az udvart és elindult az óvoda
épülete felé. Amikor közelebb
ért, megtorpant. Dörzsölgetni kezdte álmos manószemét.
Nézte a csoportok ablakait,
de nem hitt a szemének. Manóházak voltak rajta. Egyiken
is, másikon is.
Bármerre nézett manóházak
mindenütt. Színesek, vidámak, kerek és hosszúkás formájúak. Igazi vendég csalogatók.
És az udvari ajtó! Csoszinak elállt a lélegzete is! Ott volt
rajta az ő gyerekkori háza.
A piros házacska, kék tetővel, fehér pöttyökkel. – A piros-fehér csíkos zsalugáter! – kiáltotta meghatódva. – És a
szívecskék, amiket a testvéreimmel rajzoltunk!
Megérkeztek a többiek is. Szeretettel ölelték át a meghatódott manót.
– Ezt Ti készítettétek? – kérdezte elámulva. A többiek bólogattak.
– Szeretnénk, ha örökre itt maradnál! – mondták. Boldoggá tennéd a gyerekeket!
– Ez lesz a legkülönlegesebb óvoda a világon, saját manóval! – mondta Katica.
Csoszi szívét végtelen öröm járta át. Vidáman mentek a
füvészkertbe, ahol várta őket a limonádé. Már kérdés nélkül egy csapat voltak. A Dimbes-dombos csapat, aki várta
a Dimbes-dombos óvodásokat.

gVége h
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Tájékoztatás szelektív hulladékgyűjtéssel
kapcsolatban
Tisztelt Sóskúti Lakosok!
Az Érd és Térsége Hulladékkezelési
Nonproﬁt Kft. tájékoztatása szerint
augusztustól (az augusztusi járat időpontja 26-a, szerda) az alábbi változások érvényesek Sóskút területén a
szelektív hulladék gyűjtésére.
Az ÉTH Kft. tájékoztatója szerint:
A kukák használatával kapcsolatban
az alábbiakra hívjuk fel mindenki ﬁgyelmét:
– az eddig is használt hagyományos,
kommunális hulladék gyűjtésére szolgáló kukákba tilos olyan hulladékot
gyűjteni, ami a szelektív kukákba
való (műanyag, illetve papír). Ezt
munkatársaink
szúrópróbaszerűen
ellenőrizni fogják és a szabálytalan
kukahasználat esetén megtagadhatják
a hulladék elszállítását. Értelemszerűen a szelektív kukákba is tilos a nem
azokba való hulladékok gyűjtése.
– Kérjük, hogy a szelektív járat napján mindkét szelektív kukát (amennyiben van benne elszállítani való tartalom) rakják ki az ingatlan elé. Azokat
egymástól független járat külön-külön
üríti, ezért előfordulhat, hogy nem
egyszerre érnek oda az autóink az
adott ingatlanhoz. Ha ezzel kapcsolatban kérdések merülnének fel, kérjük
tájékozódjanak az ÉTH honlapján,
e-mail-ben (ugyfelszolgalat@eth-erd.
hu) telefonon (06/23-522-600), levélben (2030 Érd Diósdi út 29.), vagy
ugyanezen a címen személyesen.
– a szelektív kukák használata során
javasoljuk, hogy a belekerülő papírt,
vagy műanyagot tömörítsék, hogy
több férjen bele. A kiürült műanyag
palackokat a kupak lecsavarása után
laposra lehet taposni és így sokkal
több elfér belőle ugyanazon a helyen.
Ha mindezek ellenére nem fér bele
több, kérjük, hogy bárhol beszerezhető átlátszó műanyag zsákban helyezzék azokat ki a gyűjtési napon a

szelektív kukák mellé. Az így kihelyezett, külön gyűjtött papír és műanyag
hulladékot korlátlan mennyiségben
elszállítjuk.

Mit dobhatunk a szelektív
hulladékgyűjtő edényekbe
PAPÍR
Szelektíven gyűjthetők: kartondobozok (kisebb, pl. teás doboz, nagyobb
pl. elektronikai berendezések dobozai); hullámkartonok; irodai papírok;
újságok, szórólapok, régi prospektusok.
Mire kell odaﬁgyelni a szelektív
gyűjtése során:
– A zsíros, ételmaradékkal és egyéb
módon szennyezett papírzacskók és
-dobozok nem hasznosíthatók, így
azoknak a hagyományos szemetesben
a helyük (pl.: pizzás doboz)
– A nagyobb kartondobozokat feldarabolva vigyük a gyűjtőszigetre,
így könnyedén beférnek a konténerbe
és az otthoni tárolásuk is kevesebb helyet foglal.
Papírhulladékból készülhet: kartondoboz; papírzacskó; zsebkendő;
szalvéta; WC-papír; kéztörlő; füzetek;
könyvek tojástálca.
Magyarországon jelenleg Dunaújvárosban és Budapesten dolgoznak fel
hulladékpapírt.
ITALOS KARTONDOBOZ
Szelektíven gyűjthetők: tejesdobozok;
gyümölcsleves dobozok; tejtermékek
többrétegű dobozai (pl.: tejszínes, tejeskávés stb.)
Mire kell odaﬁgyelni a szelektív
gyűjtése során:
– Ez az egyik legﬁatalabb és a legvitatottabb hulladékfajta, sokáig úgy
gondolták, hogy nem lehet hasznosíta-

ni, ma már a technológia a rendelkezésünkre áll, így csak a közszolgáltatón
és rajtunk múlik, hogy különválogatjuk-e. Mivel legnagyobb részt papírt
tartalmaz, ezért legtöbbször a papírok
közé kerül, de sok helyen a műanyagokkal vagy a fémekkel gyűjtik együtt.
– Ha a mosogatás végén a dobozokat is kiöblítjük – vízpazarlás nélkül
– megelőzhetjük, hogy a maradék tej
vagy gyümölcslé erjedésnek induljon
a dobozban. Ha ezután lapítva tesszük
a gyűjtőzsákunkba, -dobozunkba még
helyet is spórolunk.
Italos kartondobozból a papírgyári
hasznosítás során készülhet: kartondoboz; papírzacskó; zsebkendő; szalvéta; WC papír; kéztörlő; füzetek;
könyvek; tojástálca
Magyarországon még nem működik
olyan papírgyár, amely a tejes- és gyümölcsleves dobozokat hasznosítaná,
így osztrák és cseh cégek gyártanak
belőle papírtermékeket.
Italos kartondobozból ún. tektántáblákat is előállíthatnak, ez esetben a
dobozokat feldarabolják és magas hőmérsékleten táblákká préselik, amit az
építőiparban vagy a bútorgyártásban
használnak fel.
MŰANYAG
Szelektíven gyűjthetők: PET-palackok: üdítős, ásványvizes; ﬂakonok:
mosó-, mosogató- és egyéb tisztítószeres, öblítős; tusfürdős, samponos
és egyéb kozmetikai ﬂakonok; zacskók, fóliák.
Mire kell odaﬁgyelni a szelektív
gyűjtése során:
– Az egyik legfontosabb és legközismertebb szlogen, ami elhangzik a
szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatban: tapossa laposra! Ez az italos
kartondobozok, a fémdobozok mellett
leggyakrabban a műanyag ﬂakonokkal
kapcsolatban hangzik el, hiszen, ha la-

Önkormányzati hírek / Sport

pítva gyűjtjük, nemcsak otthon, hanem
a gyűjtőkonténerben is helyet spórolunk
meg, és a szállítás is gazdaságossá és
kevésbé környezetterhelővé válik.
– A másik fontos kérdés, hogy mi
legyen a kupakkal? Megoldás, hogy
a lapított palackra visszatekerjük és
mehetnek együtt a konténerbe, vagy
felajánlhatjuk a kupakgyűjtő akciók
során.
Az elmúlt években szinte mindenhol lebomló bevásárló műanyagtáskákat kapunk vagy vehetünk a
vásárláshoz. Bár a kezdeményezés
dicséretes, sajnos a hasznosítási rendszerben komoly károkat tud
okozni, ezért ezeket a zacskókat a
szemetesünk bélelésére használjuk
vagy dobjuk a szemetesbe.
A tejtermékek poharai, tégelyei bár
hasznosíthatóak lennének, legtöbb he-
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lyen sajnos nem gyűjthetőek külön, kivétel ez alól pl. Budapest, Pécs, Kecskemét vagy Nyíregyháza. Nézzünk
utána, hogy a lakóhelyükön bedobhatóak-e a szelektív kukába!
Műanyaghulladékból készülhet: rekesz; fólia, zsák, táska; vödör, lavór;
virágláda; fűrács; vállfa; rendszámtáblatok; építőipari szigetelőanyag;
poláranyag (textilipari hasznosítás);
fekvőrendőr, terelő bóják.
Magyarországon nagyjából 25-30
cég foglalkozik a műanyaghulladékok
hasznosításával.
FÉM
Szelektíven gyűjthetők: konzervdobozok: májkrémes, állateledeles stb.;
energiaitalos és üdítősdobozok; sörösdobozok.

Mire kell odaﬁgyelni a szelektív
gyűjtése során:
– A műanyagnál már volt szó a lapításról, az aludobozokkal is könnyen
megtehető ez a művelet, így helyet
spórolhatunk és a gyűjtőszigetre is ritkábban kell járnunk.
– Fontos, hogy tiszták legyenek a
dobozok, ha étel maradt benne, a mosogatás végén ezeket is kimoshatjuk,
plusz mosogatóvíz használata nélkül.
Fémhulladékból készülhet: sörkollektor; autó- és motoralkatrészek; alumínium italos doboz („cantocan”technológia).
A feldolgozás első fázisában különválogatják az alumínium és vasdobozokat,
majd kohókba szállítják, ahol fémtömböket állítanak elő. Ezek a fémtömbök
később bármilyen vas, vagy alumíniumtermék előállítására alkalmasak.

Köszönjük a támogatást!
Csapatunk régóta nem
adott magáról hírt semmilyen nyilvános platformon
Ezen szeretnénk változtatni
és ezzel a cikkel, valamint
az egyesület facebook oldalán szeretnénk elindítani
egy olyan információsorozatot, melyben minden, az
egyesülettel a múltban és
a közelmúltban megtörtént
eseményt a követőink elé
tárunk.
A Sóskút SKE 2019/20as szezonja is igen felemásra sikeredett. Az egyre fogyatkozó keret nem
tudott stabilitást adni a csapatnak,
így eredményeink is igen hullámzóra sikeredtek.
Ennek ellenére nagy szerencsénkre több személy és cég is úgy gondolta, egyesületünk méltó a támogatásra, a segítségre.
Elsőként nem mást, mint Sóskút
Önkormányzatát szeretnénk kiemel-

ni a támogatók sorából. Az alap működési támogatáson felül az önkormányzat az egyesület rendelkezésére
bocsájtott egy új fűnyírótraktort, új
labdafogó hálókat, valamint fedezte
a műfüves pályánk palánkrendszerének és a füves pálya világításának
felújítási költségeit. Továbbá utóbbi
felszerelésében és kivitelezésében
köszönettel tartozunk Odonics Szilárd egyéni vállalkozónak.

Külön megemlítenénk
még a Tectum Kft.-t is,
akiknek anyagi támogatásának hála, több új garnitúra mezt tudott vásárolni
az egyesület. További hálánk kinyilvánításaképp a
cég logója rákerült mindkét szerelésre.
A feljebb említett támogatókon kívül további
anyagi segítséget nyújtott
egyesületünknek Lengyel
András, a sóskúti homokbányát üzemeltető Kvarchomok Kft.,
valamint a sóskúti székhellyel rendelkező nagyvállalat, a Kerox is.
A közeljövőben, amint tisztázódnak a sóskúti futball körüli történések, jelentkezünk az újabb információkkal!
Hajrá Sóskút!
Az Egyesület vezetősége
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Múltidéző

Séta az emlékek kertjében
Emlékezés Kovács Jánosról
Jani bácsi rokonom volt. Édesanyjuk és a nagymamám testvérek voltak. Három gyerek volt családjukban, Kovács Mária (harangozó volt a templomban) 1923-as, János 1925-ös
születésű és Róbert volt a legifjabb, de Ő halt meg először
testvérei közül. Római katolikus neveltetésben részesült.
Ennek szellemében élt 95 évet. Helyi katolikus egyházközség képviselője volt több mint 25 évig. Katolikus énekkar
tagja volt. A Budapesten tartott, 1938. évben a 34. Eucharisztikus Világ kongresszuson is részt vett.
Szellemi frissessége bámulatra méltó volt. Családfákat
tudott végigvinni, hiszen a falu régi lakóit ismerte. Háború
előtti, kis falunk akkori utcaneveit is elmondta. Leírta Sóskút tájait, tót nevüket. Mesélt a Káldor bányáról, Öreghegy
forrásairól. Kökény forrásról, aminek vize a patakba folyt
be. Malom hídnál a három boltívről. Barátok házát kevésbé
ismerte. A Kálvária dombról mesélt, a valamikori stációkról.
Nagypénteken a falu népe ide ment a pap vezetésével. Öreghegyi Szent Orbán szoborhoz májusban épp így vonult a falu
lakossága. Mártírok útján tartott vásárokról, évente négy alkalommal árusítottak itt állatokat, háztartásokban felhasznál-

SIMA SÜTI
Cukrászműhely
•
•
•
•

egyedi dísz- és formatorták
teasütemények
sós aprósütemények
Céges rendezvényekre aprósütemények,
esküvőkre torták, aprósütemények, ajándékok készítése.

•
•
•
•
•
•
•
Sóskúton és Pusztazámoron
igény szerint házhozszállítást is vállalunk.
Augusztus első 3 hétvégéjén (péntek-szombat)
korábbi országtorták közül is lehet majd választani.
Részletek később a Facebook oldalunkon.
Kérjük, megrendelésüket legalább
egy héttel korábban szíveskedjenek leadni.

Telefon: +36 30 244 0013
Cím: 2038 Sóskút, Fő utca 34.
E-mail: simasuti2018@gmail.com
www.facebook.com/Sima-Süti

ható kellékeket, ruhaneműt, cipőket, egyebeket. Elmesélte a
patakra kiterelt kacsákat, libákat. Valamint a Zsabárnya vizes
részét, ahova a falu túl végén élők szintén ezt tették szárnyasaikkal. Tót szavakkal emlegette a falu különböző részeit, hisz
így szokta meg. Dolina, Podnoszádi, Pockala, Iváncsai utcák,
Sztávka, Szedliszkó, Vriski. Sorolhatnám még, hogy mennyit
mesélt az öreghegyi és más helyen található vimólakról (természetes vízmosások). Patakunk régi medréről, vízszintjéről.
Pap hegyről. Állattenyésztésről a régi időkben. A fedeztető
házról. Régi mesteremberek neveit, foglalkozásukat is felsorolta, munkájuk végzésének a helyét is. Sebek család kőfaragóinak régi kőbányáját is ismerte. A Sóskút képes története
kiadvány elkészítéséhez is hozzájárult emlékei felidézésével.
Temetőben lévő sírhelyekről, eltemetettekről is sokat tudott,
életútjukról. Van egy képem tőle, hátuljára felírta: Szent mise
a temető kápolnájánál 1988. XI. havában a II. Világháború elesett hősei és elhurcoltjai tiszteletére felállított emlékműnél.
Szentmisét Eszéki Imre plébános tartotta.
Munkahelyeiről annyit írnék, több helyen, Kőbányában,
Csapágygyárban, majd az Anna hegyi zöldáru tárolóban,
Mechanikai Művekben dolgozott nyugdíjba vonulása előtt.
Cikket 92. életkorában írtam róla. Kérte, okvetlen írjam be,
„föld esztergályos volt” vagyis földműves volt ifjú éveiben,
de míg egészségi állapota megengedte, az is maradt. Dalok
iránti szeretete életében végigkísérte. Tót, vagyis szlovák
dalokat szeretett és tudott is énekelni. Minden telefonbeszélgetésünk alkalmával énekelt egy dalt. Pünkösdkor énekelt
egyet a pünkösdi rózsákról, amit azelőtt még nem hallottam.
Temetése után halotti tort tartottak gyermekei. Fia mondott
egy beszédet, édesapja gondolkodásáról. Majd megkért mindenkit, énekeljük együtt el a „szeressük egymást gyerekek, a
szív a legszebb kincs, ennél szebb szó, hogy szeretet a nagyvilágon nincs, … hisz minden percért kár” című dalt, hiszen
ez volt Kovács János életének alapvető tartalma.
Farkas Magdi

Önkormányzati hírek
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Felhívás kötelező adatszolgáltatásra
Sóskút település közigazgatási területén a 2020. évi ebösszeírásról
Tisztelt Sóskúti Lakosok! Tisztelt Ebtartók!
Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény vonatkozó rendelkezései szerint a tartási helye szerint illetékes települési önkormányzatnak ebösszeírást kell tartani az állat tulajdonosa, tartója és más személyek jogainak,
személyes biztonságának és tulajdonának védelme, továbbá az önkormányzat ebrendészeti és állatvédelmi feladatainak
hatékony ellátása céljából. Ennek megfelelően Sóskút Község Önkormányzata 2020. augusztus 1. és 2020. december
15. között ebösszeírást végez. Az önkormányzat az ebösszeírás során szerzett adatokról helyi elektronikus nyilvántartást
köteles vezetni és a központi adatbázis valamint a Magyar Állatorvosi Kamara részére adatokat szolgáltatni. A hivatkozott
törvényben meghatározott adatokat az eb tulajdonosa és tartója köteles az ebösszeíráskor az önkormányzat rendelkezésére
bocsátani. Erre tekintettel kérjük, hogy az ebösszeírásra vonatkozó nyilatkozatokat a Sóskúti Községi Önkormányzat
(2038 Sóskút, Szabadság tér 1.) részére legkésőbb 2020. december 15. napjáig szíveskedjék visszajuttatni.
A Nyilatkozat I. kitöltése minden háztartás számára kötelező. A nemleges válaszról is nyilatkozni kell.
A Nyilatkozat II.-t az eb tulajdonosoknak kell kitölteni.
A nyilatkozat-nyomtatványok az önkormányzat titkárságán beszerezhetők vagy letölthetőek az önkormányzat honlapjáról
(www.soskut.hu/letölthető űrlapok), illetve elektronikusan visszaküldhető (aláírva, beszkennelve) az ugyfelszolgalat@
soskut.hu címre.

Sóskút Községi Önkormányzat

NYILATKOZAT I.
eb tartásáról
Alulírott
név: __________________________________________________________________________________________
lakcím: ________________________________________________________________________________________
szám alatti lakos nyilatkozom, saját háztartásomban Sóskút község közigazgatási területén ebet
tartok*

nem tartok*

A fentiek a valóságnak megfelelnek.
Sóskút, 2020. ______________ hónap _____ nap.
______________________________
nyilatkozatot tevő aláírása



* A megfelelő szövegrész aláhúzandó!
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NYILATKOZAT II.
az ebtulajdonossal, az ebtartóval és az ebbel kapcsolatos adatokról
Az eb oltási könyvében foglalt adatok alapján kérjük kitölteni! Több eb esetén minden ebről külön nyilatkozatot
kell kitölteni!
1. Az eb tulajdonosának
2. Az ebtartó

a) neve: _________________________________________________________________
b) címe: _________________________________________________________________
a) neve: _________________________________________________________________
b) lakcíme: ______________________________________________________________
c) telefonszáma: __________________________________________________________
d) elektronikus levélcíme: __________________________________________________

3.) Az eb

a) fajtája: ________________________________________________________________
b) neme: ________________________________________________________________
c) születési ideje: _________________________________________________________
d) színe: ________________________________________________________________
e) hívóneve: _____________________________________________________________
4.) Az eb tartási helye: ____________________________________________________________________________
5.) A beültetett transzponder (mikrochip)
a) sorszáma: ___________________________________________________________________
b) beültetésének időpontja: _______________________________________________________
c) beültetését végző szolgáltató állatorvos neve: _______________________________________
d) beültetését végző állatorvos kamarai bélyegzőjének száma: ___________________________
6.) Az eb
a) ivartalanításának időpontját: ____________________________________________________
b) az ivartalanítást végző szolgáltató állatorvos nevét: __________________________________
c) az ivartalanítást végző állatorvos kamarai bélyegzőjének számát: _______________________
7.) Az eb oltási
a) könyvének számát: ____________________________________________________________
b) könyvét kiadó szolgáltató állatorvos nevét: _________________________________________
c) könyvét kiadó állatorvos kamarai bélyegzőjének számát: ______________________________
8.) Az eb veszettség elleni védőoltásának utolsó időpontja: _____________________________________________
9.) Az eb veszettség elleni
a) védőoltása során használt oltóanyag: ______________________________________________
b) védőoltása során használt oltóanyag gyártási száma: _________________________________
c) védőoltását végző szolgáltató állatorvos neve: ______________________________________
d) védőoltását végző állatorvos kamarai bélyegzőjének száma: __________________________
10.) Az eb
a) veszettség gyanúja miatt megﬁgyelés alatt áll-e?
igen*
nem*
b) megﬁgyelésének időpontja: _____________________________________________________
11.) Kisállatútlevéllel rendelkező eb esetén az
a) útlevél száma: ________________________________________________________________
b) útlevél kiállításának időpontja: __________________________________________________
c) útlevelet kiállító szolgáltató állatorvos neve: _______________________________________
d) útlevelet kiállító állatorvos kamarai bélyegzőjének száma: ____________________________
12.)Az eb veszélyessé nyilvánítva:
igen*
nem*
A veszélyessé nyilvánítás időpontja: __________________________________________________________________
Elismert tenyésztő szervezet által törzskönyvezett eb esetén kérjük mellékelni a származási igazolás másolatát!
Kelt: Sóskút, _______________ hónap _____ nap.
______________________________
Ebtartó aláírása



* A megfelelőt kérjük aláhúzni!
(Az állatorvos kamarai bélyegzőjének száma az eb oltási könyvében használt bélyegzőlenyomaton szereplő szám.)
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Nyári táborok az Andreettiben…
A vírushelyzet miatt megváltozott az életünk, a
szülők, a szabadságuk
egy részét kényszerűségből vették ki tavasszal. Az
Önkormányzat és az Iskola együtt, átgondolva,
egymás munkáját segítve
tábort, ügyeletet szervez
ezzel is segítve a családokat.
Néhány pillanatkép az eddigi
eseményekről.
Mindenkinek további szép
nyarat kívánok!
Kuzselné Schóber Ágnes
intézményvezető

MUNKATÁRSAKAT KERESÜNK
SÓSKÚTI ÜZEMÜNKBE
AZ ALÁBBI MUNKAKÖRÖK BETÖLTÉSÉRE

• ESZTERGÁLYOS
(1 MŰSZAKOS, 8 ÓRÁS MUNKARENDBEN)

• TAKARÍTÓNŐ
(1 MŰSZAKOS, 6 ÓRÁS MUNKARENDBEN)

BÉREZÉS: Versenyképes
JUTTATÁSOK:
• Jelenléti bónusz
• Év végi jutalom (időarányosan)
• Munkába járási hozzájárulás (bérlet 100%; gépkocsi 15 Ft/km)
JELENTKEZÉS:
Személyesen: Sóskút, Fő u. 14. (8.00–14.00 óráig)
Önéletrajz megküldésével: e-mail boszmetal@boszmetal.com
Telefonon: 06 23 348 049 (8.00–14.00 óráig)
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TELJESKÖRŰ GÉPI MUNKA
BONTÁS, FUVAROZÁS
KONTÉNERRENDELÉS
30 949-4443, 30 242-3102, 20 919-0194

