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Sóskúton történt

MEGHÍVÓ
Szeretettel meghívjuk Önt éskedves családját az idén

28 éves Sóskúti Ifjúsági Zenekar
Polkadélutánjára, amely
2022. május 14-én, Szombaton, 17 órakor
kerül megrendezésre a Szent Flórián téren.
Mindenkit szeretettel várunk!
Eső esetén a rendezvény
sajnos elmarad!

Pályázati azonosító:
NKUL-KP-1-2022/2-001461
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90 évesek köszöntése
Kovács Róbertné (szül.: Chrenkó
Mária) Marika néni
„1932. március 18-án születtem Sóskúton egy vallásos keresztény családban, azóta is itt élek. Megismerkedésünk után 1953. október 17-én kötöttünk
házasságot férjemmel. Házasságunkból
3 ﬁú gyermekünk született. Páromat
1991-ben veszítettem el, azóta özvegyen
élek. A sors megajándékozott egy ﬁú
unokával, akinél már egy lány dédunoka is született. A családi hagyományunkat követve én is egész életemben
dolgoztam. Első munkahelyem a Budapest-Kelenföldi Goldberger Textilgyár
volt, majd dolgoztam még a Mechanikai
K
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Művekben, végül pedig Sóskúton a helyi Termelő Szövetkezetben, innen mentem nyugdíjba. Azóta a Sóskúton lévő
családi házunk kertjében tevékenykedem, mind a mai napig nagyon szeretek
sütni-főzni. Régebben rendszeres látogatója voltam a helyi istentiszteletnek,
sajnos az utóbbi időben már ezt egyre
ritkábban tehetem meg.”
Meglátogatva az ünnepeltjeinket
– bár az egészséggel kapcsolatban
néha már problémák jelentkeznek –
örömmel tapasztaltam azt a szellemi
frissességet, fiatalos gondolkodást,
amit remélem, hogy még hosszú ideig
elmondhatunk születésnaposainkról.
E
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Engler Tiborné (szül.: Magyar Irén)
vagyok.
1932. 03. 29-én születtem Rákosszentmihályon, és itt is éltem 88 évet.
Fiatalon férjhez mentem, házasságomból két ﬁam született. Mára van
két lányunokám, két lány egy ﬁú dédunokám, két lány ükunokám.
2006-ban hosszú betegség után elvesztettem férjemet, ugyanebben az
évben szintén hosszú betegség után
kisebbik ﬁamat is, egyedül maradtam.
Idős napjaimra már egyre nehezebben
ment a mindennapi teendők elvégzése.
Felmerült az idősotthoni ellátás,amit
Sóskúton élő unokám nem engedett,
kérte költözzek hozzá. Így 2020 augusztus óta élek Sóskúton.
König Ferenc

T

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: 06 1 239-0146;
e-mail: titkarsag@kornetas.hu, kornetas@kornetas.hu • A kiadásért felel: Pusztay Sándor ügyvezető igazgató, s.pusztay@kornetas.hu.
Kiadói szerkesztő: Pusztay Sándor Tördelőszerkesztő: Odler Péter, odler@kornetas.hu • Hirdetésfelvétel: Kondrát Zita (Sóskút
Polgármesteri Hivatal), telefon: 06 23 560-560, Máté István (szerkesztőség), telefon: 06 1 239-0146, e-mail: hirdetes@kornetas.hu • Nyomdai
munkák: Virtuoz Nyomdaipari Kft. Felelős vezető: Tolonics Gergely ügyvezető igazgató • A szerkesztőség fenntartja magának a jogot, hogy
a beküldött írásokat és olvasói leveleket stilizálja, illetve az eredeti mondanivaló meghagyásával rövidítse.
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2022. évi költségvetés
A Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2022.(III.7.) önkormányzati rendelete az önkormányzat
2022. évi költségvetéséről
A 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 2022. évi költségvetéséről a következők szerint rendelkezik:
A rendelet hatálya 1. §
A rendelet hatálya a Sóskút Község Önkormányzatra, a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a Sóskúti Közös Önkormányzati Hivatalra,
valamint a Dimbes-Dombos Óvodára terjed ki.
A költségvetés címrendje 2. §
Az önkormányzat irányítása alá tartozó intézmény, a Dimbes-Dombos Óvoda és a Sóskúti
Közös Önkormányzati Hivatal külön-külön
egy-egy címet alkot. Az önkormányzathoz
tartozó feladatok - nem intézményi kiadások
- külön-külön címet alkotnak.
A költségvetés bevételei és kiadásai 3. §
(1) A képviselő-testület az önkormányzat
2022. évi költségvetése összevont mérlegének:
a) bevételi főösszegét 1.852.275.239 Ftban, azaz egymilliárd-nyolcszázötvenkétmillió-kétszázhetvenötezer-kétszázharminckilenc forintban
b) kiadási főösszegét 1.852.275.239 Ftban, azaz egymilliárd-nyolcszázötvenkétmillió-kétszázhetvenötezer-kétszázharminckilenc forintban
határozza meg.
(2) A képviselő-testület a Dimbes-Dombos Óvoda 2022. évi költségvetése összevont mérlegének:
a) bevételi főösszegét 174.980.000 Ft-ban,
azaz százhetvennégymillió-kilencszáznyolcvanezer forintban
b) kiadási főösszegét 174.980.000 Ft-ban,
azaz százhetvennégymillió-kilencszáznyolcvanezer forintban
határozza meg.
(3) A képviselő-testület a Sóskúti Közös
Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetése összevont mérlegének:

a) bevételi főösszegét 131.970.000 Ft-ban,
azaz
százharmincegymillió-kilencszázhetvenezer forintban
b) kiadási főösszegét 131.970.000 Ft-ban,
azaz
százharmincegymillió-kilencszázhetvenezer forintban
határozza meg.
(4) A képviselő-testület a 2022. évi költségvetést részletesen az alábbiak szerint határozza meg:
a) Önkormányzat:
1.215.533.510 Ft működési,
közhatalmi bevétel
123.000.000 Ft felhalmozási bevétel
934.038.357 Ft működési
és ﬁnanszírozási kiadás
617.770.000 Ft felhalmozási kiadás
a költségvetési hiány/többlet:
213.274.847 Ft költségvetési hiány, melynek fedezete
213.274.847 Ft előző évi költségvetési maradvány igénybevétele
b) Dimbes-Dombos Óvoda
172.358.803 Ft
működési bevétel, melyből
172.357.803 Ft, az irányító
szervtől kapott támogatás
(intézményi ﬁnanszírozás)
169.980.000 Ft működési kiadás
5.000.000 Ft felhalmozási kiadás
a költségvetési hiány/többlet:
2.621.197 Ft költségvetési hiány, melynek
fedezete
2.621.197 Ft előző évi költségvetési maradvány igénybevétele
c) Sóskúti KÖH
115.889.755 Ft működési bevétel,
melyből
28.500.000 Ft működési célú támogatás
(Pusztazámor hozzájárulása)
87.388.755 Ft belső ﬁnanszírozási bevétel
(irányító szervtől kapott intézményi
ﬁnanszírozás)
130.700.000 Ft működési kiadás
1.270.000 Ft felhalmozási kiadás
a költségvetési hiány/többlet:
16.080.245 Ft költségvetési hiány, melynek fedezete
16.080.245 Ft előző évi költségvetési maradvány igénybevétele
Költségvetési bevételek és kiadások 4. §
Az önkormányzat költségvetési bevételeinek forrásonkénti és kiadásainak címen-

kénti részletezését tartalmazó pénzügyi
mérleget az 1. sz. melléklet, az ehhez
kapcsolódó ﬁnanszírozási egyenleget a 2.
sz. melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat
kötelező feladatai bevételeinek forrásonkénti és kiadásainak címenkénti részletezését
tartalmazó pénzügyi mérleget az 3. sz.
melléklet, az ehhez kapcsolódó ﬁnanszírozási
egyenleget a 4. sz. melléklet tartalmazza.
Az Önkormányzat önként vállalt feladatai
bevételeinek forrásonkénti és kiadásainak címenkénti részletezését tartalmazó pénzügyi
mérleget az 5. sz. melléklet, az ehhez
kapcsolódó ﬁnanszírozási egyenleget a 6. sz.
melléklet tartalmazza.
5. §
(1) Az önkormányzat működési, fenntartási és ﬁnanszírozási kiadási előirányzatait a
képviselő-testület a következőkben határozza meg:
működési előirányzat összesen:
934.038.357 Ft
személyi jellegű kiadás
97.847.800 Ft
munkaadókat
terhelő
járulékok
13.200.000 Ft
dologi kiadások
271.100.000 Ft
ellátottak juttatásai
22.000.000 Ft
speciális célú támogatás
19.000.000 Ft
átadott pénzeszköz
34.000.000 Ft
ﬁnanszírozási kiadások
263.769.744 Ft
beﬁzetések (szolidaritási hozzájárulás)
213.120.813 Ft
(2) A Dimbes-Dombos Óvoda működési
kiadási előirányzatait a képviselő-testület a
következőkben határozza meg:
működési előirányzat összesen:
169.980.000 Ft
személyi jellegű kiadás 126.050.000 Ft
munkaadókat terhelő járulékok
22.000.000 Ft
dologi kiadások
21.930.000 Ft
(3) A Sóskúti Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következőkben határozza
meg:
működési
előirányzat
összesen:
130.700.000 Ft
személyi jellegű kiadás
95.400.000 Ft
munkaadókat terhelő járulékok
16.150.000 Ft
dologi kiadások
19.150.000 Ft
(4) Az önkormányzat költségvetési szervei és feladatai működési bevételeit és
kiadásait kiemelt előirányzatonként és cí-
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menként a 7., 9/A., 9/B., 12., 13., 14., 15. sz.
melléklet tartalmazza.
6. §
(1) Az önkormányzat beruházási, felújítási és felhalmozási kiadásai összesen
617.770.000 Ft
A felújítási és felhalmozási kiadásokból a
beruházások előirányzata 285.000.000 Ft
felújítások előirányzata
322.000.000
Ft
felhalmozási célú ﬁnanszírozási kiadás
6.270.000 Ft
(KÖH, óvoda)
felhalmozási célú átadott pénzeszköz
4.500.000 Ft
(2) A Sóskúti Közös Önkormányzati Hivatal beruházási kiadásai összesen
1.270.000 Ft
(3) A Dimbes-Dombos Óvoda beruházási
kiadásai összesen 5.000.000 Ft
(4) Az önkormányzat és költségvetési
szervei beruházási (felhalmozási) és felújítási kiadásait feladatonként a 8., 9/A., 9/B,
10., 11. és 15. sz. melléklet tartalmazza.
7. §
Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének általános tartaléka 300.466.882 Ft,
azaz háromszázmillió-négyszázhatvanhatezer-nyolcszáznyolcvankét forint. A tartalékokat a rendelet 16. sz. táblázata tartalmazza.
8. §
Az önkormányzat 2022-ben induló több
éves kihatással járó beszerzést nem tervez.
9. §
Az Önkormányzatnak jelenleg folyamatban
lévő, EU támogatással megvalósuló projektje nincs.
10. §
Az önkormányzatnak a 2022. évben adósságot keletkeztető ügylete nincs. Kezességvállalásból fennálló kötelezettsége nincs.
A költségvetési létszámkeret 11. §
(1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szerveinek létszámkeretét a 7. sz.
mellékletben feltüntetett részletezésben állapítja meg. Az önkormányzat kiadásai között
a 2022. évben közfoglalkoztatást nem tervez.
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(2) A Dimbes-Dombos Óvoda esetében az
engedélyezett létszámkeretet a 9/B. sz. melléklet tartalmazza.
(3) A Sóskúti Közös Önkormányzati Hivatal esetében az engedélyezett létszámkeretet a 9/A. sz. melléklet tartalmazza.
A költségvetés végrehajtására vonatkozó
szabályok.
12. §
Az önkormányzat és a költségvetés szervei
bevételi és kiadási előirányzatai év közben
megváltoztathatóak.
13. §
A Képviselő-testület kizárólagos határkörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet,
vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít,
vagy a képviselő-testület határozatában dönt
a költségvetésben nem szereplő kiadásról,
a polgármester ennek megfelelően módosíthatja a helyi önkormányzat bevételeit és
kiadásait.
A jóváhagyott előirányzatokon belül a polgármester alkalmanként bruttó
5.000.000 Ft-ig vállalhat kötelezettséget.
Ennél nagyobb összegű kötelezettségvállalásról a képviselő-testület határoz.
A jóváhagyott előirányzatokon belül az
óvodavezető alkalmanként bruttó 1.000.000
Ft-ig vállalhat kötelezettséget. Ennél nagyobb összegű kötelezettségvállalásról a
képviselő-testület határoz.
A jóváhagyott előirányzatokon belül az
önkormányzati hivatalt vezető jegyző alkalmanként bruttó 1.000.000 Ft-ig vállalhat
kötelezettséget. Ennél nagyobb összegű kötelezettségvállalásról a polgármester, a (3)
bekezdésben rögzített értékhatárt meghaladó kötelezettségvállalás esetében a képviselő-testület határoz.
A polgármester az önkormányzat szabad pénzeszközeit összeghatárra tekintet
nélkül felhasználhatja, de kizárólag a Magyar Állam által teljes mértékben garantált
állampapírok (államkötvény, kincstárjegy)
vásárlására, valamint az önkormányzat
számlavezető bankjánál, vagy a Magyar Államkincstárnál történő lekötésre.
14. §
A működési kiadások – a főösszeg meg-

változtatása nélkül – az intézményen belül
átcsoportosíthatóak. Ha az átcsoportosításra
magasabb szintű jogszabály rendelkezésére,
vagy a képviselő-testület határozata alapján
van szükség, akkor az, az összeghatárra tekintet nélkül végrehajtandó. A polgármester
önállóan az önkormányzat vonatkozásában a
költségvetési évben alkalmanként 2.000.000
Ft-ig dönthet az átcsoportosításról, azonban
az összes átcsoportosítás a tárgyévben öszszesen nem haladhatja meg a 10.000.000
Ft-ot, a Közös Önkormányzati Hivatal vonatkozásában az összes átcsoportosítás a
tárgyévben összesen nem haladhatja meg az
5.000.000 Ft-ot. Az előirányzat módosításról a jegyző előkészítésében a polgármester
a képviselő-testületet negyedévente tájékoztatja.
Az óvodavezető önállóan a költségvetési
évben alkalmanként 500.000 Ft-ig dönthet az átcsoportosításról, azonban az öszszes átcsoportosítás a tárgyévben összesen
nem haladhatja meg az 2.000.000 Ft-ot. Az
előirányzat módosításról a jegyző előkészítésében az óvodavezető a képviselő-testületet negyedévente tájékoztatja.
A polgármester a tartalékok felhasználásáról a költségvetési évben alkalmanként
2.000.000 Ft-ig önállóan rendelkezhet,
azonban az összes felhasználás a tárgyévben
együttesen nem haladhatja meg a tartalék
5%-át. Az általános tartalék felhasználásáról a jegyző előkészítésében a polgármester
a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja.
15. §
A többletbevételek, valamint a feladatok
elmaradásából származó megtakarítások
felhasználására csak a képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.
Záró rendelkezés 16. §
Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2022. január 1-ig
visszamenőleg kell alkalmazni.

Dr. Újházi Miklós
jegyző

König Ferenc
polgármester

A rendeletet a Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. március 3.-ai
ülésen fogadta el, kihirdetve 2022. március
7.-én lett.
Dr. Újházi Miklós
jegyző
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Önkormányzati határozatok
Készült Sóskút Község Önkormányzat
Képviselő-testületének 2022. március 22-i
rendkívüli ülésén hozott határozatokból
34/2022. (III.22.) sz. képviselő-testületi
határozat
Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2022. évi költségvetésének terhére – alapítványi és civil szervezetek támogatása – 50.000 Ft támogatást nyújt a
Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek
Gyógyításáért Közhasznú szervezet részére,
valamint 50.000 Ft támogatást nyújt a Segítő
Szívvel, Jó Szándékkal Közhasznú Alapítvány
részére a SOTE II. számú Gyermekklinika
(1094 Budapest, Tűzoltó utca 7-9.) felszereltségének bővítése érdekében.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
35/2022. (III.22.) sz. képviselő-testületi
határozat
Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2022. évi költségvetésének terhére biztosítja a Sóskút, Géza utca 34.
szám, 3572/2. hrsz. alatti ingatlanon a csatorna
bekötését. A csatorna beruházás során az ingatlan tulajdonosa az érdekeltségi hozzájárulást a csatorna társulat részére megﬁzette, de a
kivitelezés során a kiépítés elmaradt.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
36/2022. (III.22.) sz. képviselő-testületi
határozat
Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2022. évi költségvetésének terhére az ukrajnai menekül-

tek megsegítésére 3.000.000 Ft-ot különít el.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a beérkező kérelmekkel
kapcsolatban a támogatás felhasználásról
saját hatáskörben döntsön.

10.000 Ft-os ajándékutalványt kapnak.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

37/2022. (III.22.) sz. képviselő-testületi
határozat

Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete Sóskút Község területén köztéri
térﬁgyelő kamerarendszer kiépítésére vonatkozóan ajánlatkérést folytat le. A kamerarendszer kiépítésének költségeit az önkormányzat 2022. évi költségvetésének terhére
kell biztosítani.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ajánlatkérés lebonyolítására, eredményének megállapítására, valamint arra,
hogy a legalacsonyabb ajánlatot tevő pályázóval a kivitelezési szerződést megkösse.

Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Géza és a Wesselényi utcák
csatornaberuházással összefüggő helyreállítását a Sóskúti Víziközmű-társulattól átvett
pénzeszközökből ﬁnanszírozza.
38/2022. (III.22.) sz. képviselő-testületi
határozat
Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete elviekben egyetért azzal, hogy az önkormányzat 2022. évi költségvetésének terhére,
ezen belül a víziközmű társulattól átvett pénzeszközök terhére, a Sóskúti Víziközmű Társulat tisztségviselői és adminisztratív munkatársai anyagi juttatásban részesüljenek.
Felkéri a polgármestert, hogy a következő rendes ülésre erről konkrét javaslatot
terjesszen a képviselő-testület elé.
39/2022. (III.22.) sz. képviselő-testületi
határozat
Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2022. évi költségvetésének terhére az Andreetti Károly Általános Iskola és Művészeti Iskola 4. osztályos
tanulói és felkészítő tanárai részére a március
15-i színvonalas ünnepség lebonyolításáért
100.000.- Ft támogatást nyújt, hajókirándulásra. Ezen kívül minden műsorban részt vevő
tanuló 2.000 Ft értékű, a felkészítő tanárok

40/2022. (III.22.) sz. képviselő-testületi
határozat

41/2022. (III.22.) sz. képviselő-testületi
határozat
Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában
lévő Sóskút, Kossuth Lajos utca 8. és 10.
szám alatti ingatlanokat egyesíteni kívánja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a jelenleg még feltüntetett épületek törlésének ügyében és a Sóskút, belterület 267, 268, 269, 270, 271, 272. hrsz. alatti
ingatlanok egyesítése ügyében az építésügyi
hatóságnál és a földhivatalnál a szükséges
hatósági eljárásokat lefolytassa.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket
tegye meg.
Dr. Újházi Miklós
jegyző

König Ferenc
polgármester

Költségvetés módosítás
A Sóskút Község Önkormányzat
Képviselő-testületének 4/2022.(III.25.)
önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
szóló 2/2022.(III.7.) önkormányzati
rendelet módosításáról
A 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 az 2/2022.(III.7.) ön-

kormányzati rendelet módosításáról a következők szerint rendelkezik:
1. §
A 2/2022.(III.7.) önkormányzati rendelet a
következő 15/A. §-sal egészül ki:
15/A. §
Az újszülöttek támogatására egy jogosult tekintetében 2022-ben felhasználható
összeg 50.000 Ft
A helyi lakos eltemettetéséről gondoskodók támogatására egy jogosult tekintetében 2022-ben felhasználható összeg
100.000 Ft

2. §
Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, majd a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.
Dr. Újházi Miklós
jegyző

König Ferenc
polgármester

A rendeletet a Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. március 22.-ei ülésen fogadta el, kihirdetve
2022. március 25-én lett.
Dr. Újházi Miklós jegyző

Önkormányzati hírek
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Országgyűlési választások és országos
népszavazás eredményei Sóskúton
Az országgyűlési választáson a névjegyzékben szereplő 2820 főből
2037-en szavaztak (72,2%). Ez kicsivel meghaladja a 70,21%-os országos
részvételi arányt. Az érvénytelen szavazatok száma összesen 25 db volt. A
három szavazókör eredményeit összesítve az alábbi eredmények születtek:

Váradi Valentin (MEMO) 16 szavazat
(%)
A Pest megyei 1. sz. egyéni választókerülethez tartozó többi településen
is hasonlóak voltak az arányok, így a
megválasztott országgyűlési képviselő ismét dr. Aradszki András lett.

Listás eredmények:
Egyéni eredmények:
Dr. Aradszki András (Fidesz–KDNP)
1023 szavazat (%)
Dr. Bősz Anett (DK–Jobbik–Momentum– MSZP–LMP– Párbeszéd) 680
szavazat (%)
Csott Károly (Mi Hazánk) 159 szavazat (%)
Ignáth Kitti (MKKP) 92 szavazat (%)
Dr. Asztalos Éva 39 szavazat (%)

Fidesz–KDNP 1019 szavazat (50,72%)
DK–Jobbi k– Moment u m – MSZ P–
LMP–Párbeszéd
693
szavazat
(34,49%)
Mi Hazánk 150 szavazat (7,46%)
MKKP 99 szavazat (4,92%)
MEMO 23 szavazat (1,14%)
Normális Párt: 8 szavazat (0,39%)
Országos Szlovák Önkormányzat: 8
szavazat (0,39 %)

Ukrán Országos Önkormányzat: 0
szavazat
A népszavazáson jóval kevesebben
vettek részt, az érvényes szavazatok
száma kérdésenként 1354–1364 között
volt. 642–652 között volt az érvénytelen szavazatok száma. Az érvényes
szavazatok között elenyésző számban
48–90 között volt a válasz igen és 814–
1311 közötti számban érkezett a feltett
kérdésekre nem szavazat.
Sóskút három szavazókörös település, ezek az adatok összesítettek, de
aki szeretné és kíváncsi a szavazóköri
eredményeket és a jegyzőkönyveket is
megnézheti a valasztas.hu oldalon.
HVI

Köszönetnyilvánítás
Ezúton szeretnénk megköszönni
• az 1. sz. SZSZB tagjainak, Kovácsné Pátrovics Ildikó elnöknek, Cziﬀra Istvánné elnökhelyettesnek,
Szimandl
Mónikának, Apostaginé Deák
Erzsébet Katalinnak, Nagyné
Luspay Máriának, Paulik Istvánnak, Tóth Lajosnak, Vilonya
Lászlónak, Zsákovits Lászlónak,
• a 2. sz. SZSZB tagjainak, Horváth
Anikó elnöknek, Melis Kálmánné elnökhelyettesnek, Chrenkó
Ferencnének,
Kémeri-Greguss
Zoltánnak, Ádám Rozáliának, dr.
Radnai Ferencnének, Gyorgyovics Balázsnak,
• a 3. sz. SZSZB tagjainak, Auerbachné Farkas Zsuzsanna elnöknek, Munkácsiné Bózsó Melinda

elnökhelyettesnek, Vilonya Biankának, Tóth Attilának, Csékeyné Bálint Mártának, Kőhalmi
Krisztiánnak, Schneider Ágnesnek és Hrács Józsefnének, valamint
• a Helyi Választási Iroda tagjainak,
Kondrát Zita irodavezető-helyettesnek, Velegi Ágnesnek, Geng
Jánosnénak, Kocsis Nórának, Szimandlné Szolnoki Gabriellának,
Faragó Péternének, Karácsony
Zsuzsannának,
Kovács-Piszter
Andreának továbbá az önkormányzat munkatársának, Szimandl Jánosnak
• a 2022. évi országgyűlési és
parlamenti képviselők választásának, valamint országos népszavazásnak a problémamentes

lebonyolítását, különösen a vasárnap hajnaltól késő estig tartó kitartó munkát! A szavazás
lebonyolítása korrekt és pontos
volt, a közreműködők munkájával kapcsolatban egyetlenegy
panasz nem érkezetett. Maga a
választás egy több hetes, hosszú
munkafolyamat volt, mindenki
tisztességgel vette ki a részét belőle.
Köszönjük még az iskola és a gondozóközpont vezetőinek és munkatársainak, hogy gondoskodtak a
megfelelő szavazóhelyiségek biztosításáról és a szükséges technikai
feltételekről!
Dr. Újházi Miklós
a HVI vezetője

König Ferenc
polgármester
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Civil élet

Šibi-rybi
Šibi-rybi, mastné rybi!
Kázal tkalec i tkalecka:
Aby dala tri vajička;
Jedno biele, dve červene,
Ešte k tomu kus koláčka,
Odmieňaj sa od korbáčka!
Ez a szlovák nyelvű húsvéti locsoló
versike sokunk számára kedves emlékeket idéz fel mintegy fél évszázad
távlatából.
Akkoriban Sóskúton az volt a szokás húsvét hétfőn, hogy a ﬁúk, a legények csapatostul felkeresték az ismerős lányos házakat és megsibálták
majd meglocsolták a lányokat.
A siba fűzfavesszőből font vékony,
50-80 cm hosszú korbács volt, amelylyel a ﬁúk megveregették a lányok
hátsó felét, miközben a Šibi-rybi locsolóverset mondták. A sibálás rítusa
a lányok, asszonyok szépségének kiteljesítését és a termékenységvarázslást célozta. Úgy tartották, a megsibált
lány egészséges, friss és szép lesz. A
sibálást követően a lányok szalagot kö-

töttek a sibára, süteménnyel és itallal
megvendégelték a ﬁúkat majd köszönetül a locsolásért festett tojást adtak.
Azonban ahhoz, hogy a húsvéti korbácsolás megvalósulhasson, előtte a
legényeknek el kellett készíteni a sibájukat. Kora tavasszal a Zsabárnya körül (akkor még tó volt ott) és az ártézi
kút melletti kis patak partján növekvő fűzfákról vesszőket gyűjtöttek és
megfonták a saját korbácsukat.
Napjainkban ez a kedves szokás már
csak néhány családon belül él. Ma már
kevesen emlékeznek arra, hogy készül
a siba. Ezért gondolta úgy a Szlovák
Önkormányzat, hogy feleleveníti a
néphagyományt, hadd éljen tovább
a ﬁatalok körében is! Beszereztük a
szükséges fűzfavesszőket, előkészítettük a megmunkáláshoz, a fonáshoz.
Egy szép tavaszi szombat délutánjára
kézműves foglalkozást, sibafonó „tanfolyamot” hirdettünk meg.
Kovács Ferenc, Paulik István (Telkekről) és Szentendrei Zsuzsa tárta föl
a sibafonás rejtelmeit az érdeklődők

előtt. Sóskúton a nyolc szálas fonás
volt szokásban, négyszögletes formája miatt ezt tartották a legszebbnek.
A kilenc szálas esetében egy vezér
szál köré fontak nyolc szálat. A kézműves foglalkozás résztvevői érdeklődőek, motiváltak és ügyesek voltak.
Ennek eredményeképpen – a vidám
hangulatban eltöltött délután végére
– mindenki elkészítette a saját sibáját.
Természetesen rákötöttük az első szalagokat és a siba mellé a locsolóversike szövegét is ajándékba adtuk. Így
már minden adott volt egy szép húsvét
hétfői élményhez!
A hagyományőrző sibafonó tanfolyam megszervezését az elkövetkező
tavaszon is tervezi a Szlovák Önkormányzat, amelyre szeretettel várjuk az
érdeklődőket!
Köszönjük mindazoknak önzetlen
munkáját, akik hozzájárultak rendezvényünk sikeréhez, valamint Pátrovits
Zsoltnak, hogy helyet adott számunkra a Vendi kocsma tánctermében.
Mráz Gabriella

Sóskúton történt
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Bölcsőde Sóskúton
A Sóskúti Híradó márciusi számában
már írtunk arról az örömteli levélről,
melyben Magyarország Kormánya tájékoztatta Sóskút vezetését, hogy „A
bölcsődei nevelés fejlesztése” című
felhívásra benyújtott pályázatunkat
támogatásra érdemesnek ítélte.
Ezt a levelet egy nagyon hosszú
ideje végzett munka előzte meg, hiszen Sóskút Község Önkormányzata már nagyon régen szeretett volna
bölcsődét építeni. Oldalakon keresztül lehetne írni arról, hogy mikor és
miért voltunk kizárva a pályázati
lehetőségből. A jelenleg elnyert pályázatot is már több, mint egy évvel
ezelőtt kezdtük előkészíteni. Miután
egy miniszteri tájékoztatóban Novák
Katalin miniszterasszony (ma már
megválasztott Köztársasági Elnökünk) ismertette a Kormány támogatási szándékát a munkahelyi bölcsődék létesítésére, ezt olvasva egy helyi

vállalkozóhoz fordultam. A helyi
vállalkozó Balázs Attila, a BAYER
CONSTRUCT elnök-vezérigazgató
tulajdonosa volt, hogy mi a véleménye erről a fejlesztési lehetőségről?
Mivel megállapítottuk, hogy ez mind
az iparterületünkön létező cégnek
kedvező, mind a település lakosságának is jó lehet, egy közös levelet fogalmaztunk meg miniszterasszonynak kérdéseinkkel. Lehet-e közös
munkahelyeket is kiszolgáló és egyben a települést is kiszolgáló bölcsődére pályáznunk? Ezt a levelet 2021.
tavaszán írtuk meg, melyre választ
is kaptunk a nyár folyamán. Közös
pályázat benyújtására azonban nem
volt lehetőség, így az önkormányzat
egyedül nyújtott be pályázatot.
A pályázati kiírás november közepén jelent meg, melynek a beadási határideje: 2022. január 5-e volt. Erre az
időpontra kellett nekünk egy komplett

pályázati anyagot elkészíteni ilyen rövid határidőre úgy, hogy itt voltak az
év végi ünnepek. Hogy ez mennyire
sikerült, azt mutatja a nyertes pályázatunk.
Én úgy gondolom, hogy az elkövetkező időkben még sokszor és sokat
fogunk írni a bölcsődéről, aminek a
pályázat szerinti tervezett átadási határideje 2024. december 31-e. Most
engedjék meg, hogy csak egy előzetes
látványtervet mutassunk Önöknek,
melyet a pályázatunkhoz nyújtottunk
be, ami biztosan módosítva lesz az
elkövetkező időben, hiszen az engedélyköteles tervek akkor készülnek
el, ha a Támogatói Okiratot az önkormányzatunk megkapja és a Támogatási Szerződést alá tudjuk írni. Folytatás
következik!
König Ferenc
polgármester
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Az Andreettiben történt

Csodanapok az Andreettiben
Nagyon színes programokkal telt az
a két hét, amivel szerettünk volna a
gyerekeknek, kollégáknak, szülőknek
örömet szerezni.
Köszönöm a kollégáim munkáját, a
gyerekek motivált, kedves részvételét
a programokon.
Íme egy kis ízelítő:
Az Andreetti-napok keretében iskolánkban az Idegennyelvi Munkaközösség helyi, angol nyelvi versenyt
rendezett 5-6. osztályos tanulóknak. A verseny március 22-én került
megrendezésre. A gyerekek négy fős
csapatokban vetélkedtek, mindkét
évfolyamból az emelt, illetve normál
csoportos tanulók vettek részt a megmérettetésben. A verseny témájának
aktualitását a brit királynő trónra kerülésének 70. évfordulója adta, így
természetes volt, hogy a
feladatok
középpontjában II. Erzsébet és családja állt. A gyerekek jó hangulatban,
stresszmentesen vetélkedhettek, hiszen a cél egy közös, kellemes hangulatú délután eltöltése volt egy kis
brit kultúrával és angol nyelvvel megfűszerezve.
Eredmények:
1. helyezett: Csonka Emese, Németh
Rebeka, Varga Dorottya, Nagy
Olivér
2. helyezett: Drevenka Dóra, Baranyai Lilla, Fekete Laura, Hauszleitner Bálint

3. helyezett: Dömötöri Martin, Brüller Sándor, Tormási Vivien, Herda
Máté
A csapatvetélkedőn kívül területi
projektversenyt is hirdettünk ’Let’s
celebrate the Queen’ címmel. Erre a
versenyre kézzel fogható, kiállítható alkotásokat vártunk, melyeket intézményünk alsó folyosóján lehetett
megtekinteni. Szebbnél szebb, ötletesnél ötletesebb alkotások születtek és
érkeztek nem csak a mi iskolánkból,
de nagy örömünkre küldtek online
munkákat az Érdi Tankerület négy iskolájából is. Iskolai eredmények:
1. helyezett: Pásztory Nóra Bodza –
Varga Nyeste
2. helyezett: Németh Rebeka
3. helyezett: Krausz Lilien – Szatmári Kinga
Különdíjban részesült: Veres Lilla
Kis Boróka
Padányiné Szabó Tünde

„Fuss az iskolaudvarért!”
Iskolánknak szép, nagy udvara van, de
kevés udvari játékkal, eszközzel rendelkezik. Ezen szerettünk volna változtatni, hogy tanulóinknak a szabadidő
hasznos eltöltéséhez több játék, eszköz
is a rendelkezésére álljon. Több éve vetődött fel az ötlet, hogy iskolánk futóversenyt szervezzen az iskolaudvarért.
Az utóbbi két évben a Covid-járvány
miatt sajnos nem lehetett eﬀéle programot szervezni. Végre eljött az az idő,
hogy újra lehet közösségi programokat
szervezni. A jó idő is megérkezett, így
gyorsan meg is szerveztük az újabb
házi futóversenyünket 2022. március
26-a szombaton – így ezen a napon
rendeztük meg az iskolai futást –. A
szervező Házi Henriette és Cser-Müller Zsóﬁa volt. A futóverseny zavartalan lebonyolításában polgárőrök voltak
segítségünkre, akik az autóforgalmat
elterelték mindaddig, amíg az utolsó
futó is célba nem ért. A bemelegítést

Tóth Tímea testnevelő tanár kollégánk
tartotta. Kellően átmozgatta a testünket, így minden résztvevő izom sérülésmentesen ért célba. Idén először sikerült rajt-célkaput szerezni. A célban
minden résztvevőt egy-egy ﬁnom alma
várt, amit a Tomcsányi család biztosított számunkra. A nagyobb távot teljesítőknek egyedi érmet akasztottak a
nyakába. Azokat Heni, Gizi néni keramikus tervezte és készítette. Szerencsére kellemes napsütésben zajlott le ez
az esemény. Külön öröm volt számunkra, hogy sok szülő is velünk futott. Iskolánk több tanára, köztük az iskolavezetés is aktívan részt vett. A nevezési
díjakból befolyt összeg: 163700 forint
szaporodott. Így a korábban összegyűjtött pénzzel együtt, összesen 621200
forint áll rendelkezésünkre. Azt, hogy
ezt mire költjük, a tanulók fogják megszavazni. Két táv közül lehetett választani. 500 méter és 3500 méter. Mindkét
távon hirdettünk eredményt.
Az 500 méter helyezettjei:
I. helyezett: Égő Huba
II. helyezett: Venyige Péter
III. helyezett: Aranyosi Zselyke
A 3500 méter helyezettjei:
I. helyezett: Baranyai Márk
II. helyezett: Csibi Péter
III. helyezett: Kisdi- Karabinszky
Kolos
Az első helyezettek mindkét távon
1-1- kupát kaptak, a II.. és III. helyezettek oklevelet.
Senki nem ment üres kézzel haza,
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mivel mindenki egy kulaccsal és egy
kellemes élménnyel gazdagodott.
Házi Henriett

Tanulmányi verseny
Az Andreetti napok keretében idén is
megrendezésre került az alsó tagozatosok Komplex Tanulmányi Versenye. A
kollégák összeállították a feladatlapokat,
a gyerekek lelkesen készültek a megmérettetésre. Pusztazámorról is átjöttek
a diákok. Érdekes, izgalmas feladatokat oldottak meg a tanulók. Nagyon jó
hangulatú rendezvényen élhették át a
versenyzés izgalmát. A feladatlapok
javítása után sor került az eredményhirdetésre. A gyerekek boldogan vették át
az okleveleket, díjakat. Már most tervezgetik a jövő évi versenyen való indulást.
Helyezettek:
1. évfolyam
1. Tölgyesi Eszter Pz.,
2. Sági Zalán 1.a,
3. Tóth Péter Pz.
2. évfolyam:
1. Simon Kitti Pz,
2. Bekker Vince Pz.,
3. Holleiter Viktória 2.a
3. évfolyam:
1. Fogarasi Bence 3.a,
2. Pálok-Ney Ders Pz.,
3. Hortobágyi Fanni Pz.
4. évfolyam
1. Rick András 4.b,
2. Asztalos Zita 4.b,
3. Vitányi Luca 4.a, Pelczel-Nagy
Bálint PZ.
Ráth Andrea
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Petőfi és Arany barátsága
egykor és ma
Az Andreetti-napok programjának
egyik gyöngyszeme a Petőﬁ és Arany
barátságát versekben és levelezésben
bemutató előadás volt. Mindannyian
tudjuk, hogy a magyar irodalom legszebb barátsága az övék, Siposhegyi
Zsolt és Plaszkó Bence életre keltette
számunkra a költőóriások közötti irodalmi és baráti kapcsolatot.
A felső tagozatosok nagy érdeklődéssel ﬁgyelték, hogy elevenednek
meg, miként kelnek életre a számukra
már könyvekből jól ismert költemények. Az előadókkal együtt verselték
a Nemzeti dalt, az Egy gondolat bánt
engemet… és a Szeptember végén
című alkotásokat.
Petőﬁ és Arany barátsága számunkra is példaértékű, az irodalmi délután
előadóinak köszönjük lelkes és szívet
melengető előadásukat!
Tárczy Alica

Rendhagyó nyelvtan óra
Az Andreetti napokon belül Somfai
István tanár úr rendhagyó órát tartott.
Az élmény, a tudás, az érdekességek, a humor, a magyar nyelv, a régi

tanítványokra való emlékezés és a szeretet mind jelen volt az együtt töltött
időben. A beszélgetésszerű előadásból
kiderült Somfai István mindenki számára igazi Tanár.

ZENE-TÁNC-KÉP rajzpályázat
Izgalommal vártuk a beérkező munkákat, szép teljesítménnyel találkozott
a zsűri.
A képeken keresztül érezhető a
zene, a tánc szeretete, megjelenítve
akár dal illusztrációként, vagy absztrakt formákkal, graﬁkai kísérletekkel,
ﬁgurális, és vidám ábrázolással hozták a pályázók közel a zenét, a táncot
képben.
Köszönjük munkájukat, a díjakat az
Égi szikra tanári koncert előtt, méltó
ünnepélyességgel vehették át a nyertesek!
Szeretettel gratulálunk!
Eredmények:
Alsós kategória
1. OSZVALD BIBORKA
2. TRINGEL NÓRA
3. MAJOROS ÁGNES
Felsős kategória:
1. TORMÁSI VIVIEN2. GARAB DOROTTYA
3. VARGA DOROTTYA

„Égi szikra” Tanári koncert
Friedrich Schiller Óda az Örömhöz
című versében szerepel e költői kép:
„égi szikra”. A verset Ludwig van
Beethoven zenésítette meg, amikor
már süketen utolsó nagy szimfóniáját, sorban a 9-ediket írta. Az „égi
szikra” egy jelkép, a költő a „szent
örömre” vonatkoztatja, és azt reméli, fellángol a szívünkben. Beethoven
dallama annyira jól sikerült, hogy a
dal komolyzenei slágerré vált, sokan
ismerik, az iskolában is tanítjuk, pár
éve az Európai Unió himnuszává választották. Az öröm számunkra itt és
most elsősorban a művészet, különösképp a zene – zeneszerzés, előadás,
zenehallgatás –, a tánc, a színjáték
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és a képzőművészet öröméről szólt. Ez az öröm
maga az „égi szikra”,
mely bár nem tudjuk,
honnan érkezik, fellángolását mégis szeretnénk
szívünkben megtapasztalni, amikor a művészetekkel vágyunk találkozni, amikor elmegyünk
egy koncertre, színházba, kiállításra.
Az idén március 25-én rendeztük
meg „Égi szikra” címmel szokásos
tanári koncert-előadásunkat. A témát
az adta, hogy Beethoven születésének
250. évfordulóját ünnepeltük. Több
Mozart darab is bekerült a műsorba.

A koncert-előadáson megidéztük a
kort biedermeier bútorokkal, képekkel, a 18. század végén a nemesi világban népszerű Menüett zenéjével és
táncával. Végezetül felcsendült maga
az Örömóda dallama a zenetanárok
hangszerelésében és előadásában,

Az Andreettiben történt

az összes művésztanár
énekével. Biztatásunkra és nagy örömünkre a
közönség, növendékeink
és szüleik, hozzátartozóik, kollégáink is velünk dúdolták Shciller
ihletett sorait. „Lángolj
fel a lelkünkben / Szép
égi szikra, szent öröm,
/Térj be hozzánk, drága
vendég, /Tündökölj ránk
fényözön. /Egyesíted szellemeddel, /
Mit zord erkölcs szétszakít,/ Testvér
lészen minden ember, / Merre lengnek
szárnyaid.”
Fodor Miklós

A sóskúti iskola diákjainak sportsikere!
2022. március 19.-én a Martonvásári Sportcsarnokban
rendezte a MASTERS Akrobatikus rock and roll sportegyesület az idei év 3. háziversenyét.
Az egyesület jelen van Őrmezőn, Érden, Diósdon,
Sóskúton, Pusztazámoron, Etyeken és Martonvásáron a
helyi iskolákban, óvodákban ill. művelődési házakban.
Ezért ezen a versenyen több, mint kétszáz ﬁatal táncos
állt színpadra és mutatta be tánc tudását, közöttük a Sóskúti Andreetti Károly Általános Iskola, és a Pusztazámor
tagintézmény diákjai is. A helyi iskola diákjainak ez volt
az első versenyük, úgyhogy nagyon izgultak, de hősiesen
helyt álltak, és elismerést hoztak az iskolájuknak, és a

községüknek ahol élnek. Az induló csapatok és párosok
mind szép eredményt értek el kategóriájukban.
Szimandl Szidónia és Zaletnyik Noel – Manó páros
– 1. helyezés
Holleiter Viktória és Horváth Bettina – Children duó C
kategória – 1. helyezés
Képes Kitti és Csóli Maja – Manó duó – 2. helyezés
A Sóskúton és Pusztazámoron tanuló és lakó a versenyen részt vevőknek gratulálunk és további szép sikereket
kívánunk!
MASTERS SE

Az óvodában történt
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Dimbes-dombos Galéria
Március utolsó hetében egy kis galériával leptük meg az óvodába érkezőket.
A pedagógiai munka sokoldalúságot
és kreativitást igénylő feladat, ezért
nem meglepő, hogy a gyerekekkel
foglalkozó emberek gyakran választanak maguknak alkotói hobbit.
Ezen a kiállításon óvodánk dolgozói
mutatták meg alkotásaikat.
Balázs Lászlóné Gabi néni gyönyörű, színes akrillal festett mandaláit
hozta el nekünk.
Füredi Veronika színes bábokkal és
puha anyagokból varrt játékokkal mu-

tatkozott be. A cica család mindenki
kedvence lett.
Azzouz Réka a kedves meséit osztotta meg velünk.
Csadi Eszter elkápráztatott minket
kartonból készített installációival, melyek a legnívósabb színpadi környezetben is megállnák a helyüket.
Aradi-Szabó Barbara gyönyörű
horgolt babáit hozta és pihe-puha,
varrt-horgolt „nyunyókáit mutatta
be.

Ketter Gabriella a” Mázacska kerámia” ragyogó színű, kedves és proﬁ
alkotásait hozta el nekünk.
Pató Zita saját készítésű ékszereivel
mutatkozott be.
Szívesen teremtenénk hagyományt
ebből a rendezvényből, és szívesen szerveznénk egy kiállítást a szülők munkáiból! Az alkotói energia mindig szeretet
energia. A sok gondossággal és szeretettel készített tárgytól megszépült óvodánk
folyosója. Köszönjük az alkotóknak, és
köszönjük a látogatók méltató szavait!
Pató Zita
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Az óvodában történt

Óvodai beiratkozás
Tisztelettel értesítjük a kedves Szülőket,
hogy a köznevelési törvény értelmében
óvodai felvételi jelentkezést hirdetünk
meg a 2022/2023-as nevelési évre.
A 2022/2023-as nevelési évre a beiratkozás személyesen és online is
történhet!
Időpontja: 2022. április 20-22.
2022. április 20. 9.00 - 11.00
2022. április 21. 13.00-17.00
2022. április 22. 9.00-11.00
Online jelentkezés esetén kérnénk,
hogy a lent felsorolt szükséges dokumentumokat szkennelve az óvoda
email címére soskuti.ovoda@gmail.
com megküldeni szíveskedjenek 2022.
április 20-22. közötti időszakban!
A szükséges dokumentumok óvodánk honlapján (www.dimbesdombosovoda.hu) elérhetőek.
A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik
életévét betölti, a nevelési év kezdő
napjától legalább napi /négy órában
óvodai foglalkozáson köteles részt
venni (ez a kötelezettség azokra a gyerekekre vonatkozik, akik 2019. szeptember 1-je előtt születtek, és még
nem járnak óvodába). Óvodánkba
az a gyermek vehető fel, aki 2022. augusztus 31-ig betölti a 3. életévét valamint sóskúti lakcímmel rendelkezik
vagy bármelyik szülő sóskúti telephelyű munkáltatói igazolást mutat be.
Elsősorban a körzetben lakóhellyel
rendelkező gyermekek, valamint a
körzetben dolgozó szülők gyermekei
kerülnek felvételre. Szabad kapacitás esetén más körzetből is vehető fel
gyermek. Az óvoda köteles felvenni,
átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik.
A szülő kellő indokoltsággal az
óvodaköteles gyermekének jogos érdekét szem előtt tartva A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (2) bekezdése alapján 2022.
április 15-ig kérvényezheti az Érdi
Járási Hivatalnál az óvoda megkezdésének elhalasztását, annak az évnek

augusztus 31. napjáig, amelyben a
gyermek 4. életévét betölti.
Az óvodai beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:
• a gyermek részére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványokat (szem.ig., lakcímkártya)
• a gyermek TAJ kártyáját
• a gyermek születési anyakönyvi
kivonatát
• a szülő személyazonosságát igazoló hatósági igazolványokat (szem.
ig., lakcímkártya)
• a gyermek ellátásával kapcsolatos
szakértői dokumentumokat
• tartós betegségről szakorvosi igazolást
• rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény határozatát amennyiben
van ilyen
• HH, HHH státuszról határozatot
• óvodai felvétel iránti kérelem
• adatvédelmi nyilatkozat
• nyilatkozat a szülői felügyeleti jogról
• étkezési nyilatkozatot (abban az
esetben is kérjük kitölteni, amenynyiben nem jogosultak kedvezményre, ekkor a dokumentum jobb
felső sarkában ezt kérjük, jelezni
szíveskedjenek)
• nyilatkozat az óvodai nevelés első
alkalommal történő igénybevételéről
• nyilatkozat családi pótlékról
A nem sóskúti lakosú gyermek esetében további dokumentumok szükségesek:
• Szándéknyilatkozat
• Munkáltatói nyilatkozat
A Sóskút Község Önkormányzata
fenntartásában működő Dimbes-dombos Óvoda a nemzeti köznevelésről
szóló 2011. évi CXC. törvény 4. § 25.
pontjában meghatározottak alapján
ellátja a többi gyermekkel együtt
nevelhető azon gyermeket, akinek a
speciális ellátása a mi óvodánk keretei
között megoldható.
Sajátos nevelési igény esetén az óvodai felvételhez a Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleménye szük-

séges. A felvétel iránti kérelmen kérjük
megjelölni az egyéb megjegyzéseknél
a szakértői vélemény sorszámát és a
gyermek SNI kódját a csoport szervezés szempontjából. A gyermekek fejlesztését ezek megléte alapján tudjuk
biztosítani a nevelési év kezdetétől.
Az értesítést a felvételi eljárás eredményéről az óvodavezető 2022. május
20-ig írásban megküldi a szülőnek, illetve a törvényes képviselőnek.
Az új gyermekek fogadása a nevelési év első napjától folyamatosan
történik.
A nevelési év első napja 2022.
szeptember 1. (csütörtök)
A szülő a döntés kézhezvételtől számított tizenöt napon belül jogorvoslati
kérelemmel fordulhat Sóskút község
Jegyzőjéhez. A kérelmet írásban, az
óvoda vezetőjénél kell benyújtani. A
jegyző a másodfokú eljárás során a
kérelmet elutasíthatja, a döntést megváltoztathatja vagy megsemmisítheti,
és a köznevelési intézményt új döntés
meghozatalára utasíthatja.
A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi
II. törvény 247. § (1) bekezdés a) pontja
alapján az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy
gyámsága alatt álló gyermeket kellő
időben az óvodába, illetve az iskolába
nem íratja be, szabálysértést követ el.
A szükséges dokumentumokat elérhetik honlapunkon a letölthető dokumentumok résznél valamint Sóskút település
(www.soskut.hu) honlapján egyaránt!
A felmerülő kérdésekre szívesen
adunk tájékoztatást az óvoda elérhetőségein tel: 23/ 348-055 hétköznap
8.00-12.00 valamint az soskuti.ovoda@gmail.com címen!
A szükséges dokumentumokat elérhetik óvodánk (www.dimbesdombosovoda.hu) és Sóskút település (www.
soskut.hu) honlapján egyaránt!
Kovács Károlyné
intézményvezető

Hirdetés
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Anyakönyvi
hírek

KÉRJÜK TÁMOGASSA ADÓJA 1%-val a
SÓSKÚTI FÚVÓSZENEI EGYESÜLETET!
Tisztelt zeneszerető adózó állampolgárok!

Újszülöttek

A Sóskúti Fúvószenei Egyesület fő célkitűzése:

Domonyi Botond,
született: 2022. február 28.,
édesanyja neve: Balogh Szilvia

a SÓSKÚTI IFJÚSÁGI ZENEKAR támogatása.
2021-ben az Önök jóvoltából 601 840 Ft támogatásban részesültünk
az adó 1 % - ból. Ezt az összeget rendezvényeink lebonyolítására, valamint a zenekar napi teendőinek ellátására fordítjuk. Egyesületünk
119, zenekarunk pedig 63 tagot számlál. Jelenleg Sóskúton a legnagyobb társadalmi szervezetként vagyunk jelen. Egy ilyen nagy létszámú együttes fenntartása igen sok anyagi terhet ró ránk, amit saját
erőből, tagdíjakból, rendezvényeink bevételéből, illetve támogatóink
jóvoltából tudunk fedezni. Igen nagy segítséget jelentene számunkra,
ha az idén újból számíthatnánk az Önök megtisztelő bizalmára, ezért
kérjük adójuk 1%-val ismét a

Házasságkötések:
Kovács Frigyes – Hosszú Izabella

Halálesetek:

Sóskúti Fúvószenei Egyesületet támogassák!

18683655 – 1 – 13

ADÓSZÁMUNK:
Megtisztelő bizalmukat előre is hálásan köszönjük!

Vácz László Gyula 1955
Horváth Istvánné született:
Váradi Mária 1951
Szabó Jánosné született:
Kúzsel Terézia 1934
Kerekes József 1945

A Közép-dunántúli Országos Bv. Intézet

FELVÉTELT HIRDET
hivatásos és rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyú
munkakör betöltésére:

KÖRLETFELÜGYELŐ,
BIZTONSÁGI FELÜGYELŐ,
FOGLALKOZTATÁS FELÜGYELŐ, TÁLALÓ
(Alapbér hivatásos: 290.000 Ft-tól 392.800 Ft-ig,
nem hivatásos esetében minimum 260.000 Ft)
Munkavégzés helye:
Baracska, Székesfehérvár, Martonvásár
Felvételi feltételek:
büntetlen előélet, magyar állampolgárság.
Érdeklődni az intézet személyzeti osztályán lehet.
Tel.: 22/454-023. E-mail: baracska.uk@bv.gov.hu.

TELJESKÖRŰ GÉPI MUNKA
BONTÁS, FUVAROZÁS
KONTÉNERRENDELÉS
ELSŐ OSZTÁLYÚ
ROSTÁLT TERMŐFÖLD
KAPHATÓ!

30 949-4443,
30 242-3102, 20 919-0194

