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Értesítjük a Tisztelt Eb tulajdonosokat, hogy Öskü községben az ebek 
2022. évi összevezetéses veszettség elleni oltására a következő 
időpontokban és helyen kerül sor: 
Eboltás:     2022. szeptember 14-én      8,00  - 10,00 óráig 
Pótoltás:    2022. szeptember 22-én     14,00 – 15,00 óráig 
Az oltások helye: Művelődési ház melletti parkoló 

Az ebek oltását 3 és 4 hónapos kor között kell elvégeztetni, azt 6 hónap múlva 

megismételni, majd ezt követően évente.  

Fontos! A rendelet (115/2012. sz. Korm. Rend.) szerint 4 hónapos kor feletti eb csak akkor oltható, ha az 

állat rendelkezik egyedi transzponderes  (chip) jelöléssel. A chipeltetés a helyszínen nem lehetséges. 

Azon ebek, melyek az oltást megelőző 14 napban humán (emberi) sérülést  okoztak, vagy betegek, nem 

olthatók, azt később kell elvégeztetni.  

Az összevezetéses eboltás díja féregtelenítéssel együtt  5000 Ft. + 200 Ft/10 kg súlyonként 

(féregtelenítő) 

Azon eb számára, mely nem rendelkezik oltási könyvvel (fiatal kor, elveszett), a helyszínen kell 

megvásárolni, melynek díja a fenti összegen túl: 1000 Ft. 

Kérjük az ebtartókat, hogy saját, valamint embertársaik érdekében a továbbra is kötelező 

(elmaradása esetén szankcionálandó) és fontos oltást végeztessék el. 

Öskü Község Jegyzője 

Tisztelt Szülők! 

Öskü Község Önkormányzata a 2022/2023. általános iskolai, középfokú, felsőfokú oktatási intézményben 

tanulmányokat folytató nappali tagozatos tanuló jogán egyszeri iskolakezdési támogatást biztosít az 

alábbi feltételek megléte esetén: 

Iskolakezdési támogatás adható annak a  kérelmezőnek, akinek a családjában az egy főre jutó nettó 

havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 700 %-át. 

(jelenleg a nettó 199.500.- Ft-ot)  

A jövedelem számításába beletartozik a munkabér, táppénz, gyes, gyed, gyet családi pótlék összege is.Az 

erről szóló igazolásokat, valamint az oktatási intézmény által kiállított tanulói jogviszony igazolást is 

csatolni kell.(a Tasner Antal Általános Iskola tanulóinak nem kell jogviszony igazolást csatolni.) 

 

Az iskolakezdési támogatás iránti kérelem a mellékletekkel együtt 2022. szeptember 30-ig nyújtható 

be.A kérelmet formanyomtatványon kell benyújtani.  

Öskü Község Önkormányzatának Hivatalos Lapja  

2022. szeptember 

  FELHÍVÁS 

AKTUÁLIS HÍREK 

 

AKTUÁLIS HÍREK 
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(Kérelem a Hivatalban ügyfélfogadási időben és a helyi általános iskola gazdasági irodájában kérhető, 

valamint letölthető az önkormányzat honlapjáról www.osku.hu)  

Az iskolakezdési támogatás mértéke gyermekenként: 8.000.- Ft 

A 2022/2023. óvodai nevelésben résztvevő gyermek jogán egyszeri óvodakezdési támogatást igényelhet 

Öskü Község Önkormányzatánál az alábbi feltételek megléte esetén: 

Óvodakezdési támogatás adható annak a kérelmezőnek, akinek a családjában az egy főre jutó nettó havi 

jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 700 %-át. (jelenleg 

a nettó 199.500.- Ft-ot)  

 

A jövedelem számításába beletartozik a munkabér, táppénz, gyes, gyed, gyet, családi pótlék összege is. 

Az erről szóló igazolásokat, valamint a nevelési intézmény által kiállított óvodai jogviszony igazolást is 

csatolni kell. (Az ösküi Napsugár Óvodába járó gyermeknél nem kell az óvodai igazolást csatolni.) 

A támogatás megállapítására irányuló kérelem a mellékletekkel együtt 2022. szeptember 30-

ig nyújtható be. 

A kérelmet formanyomtatványon kell benyújtani. (Kérelem a Hivatalban ügyfélfogadási időben és a helyi 

óvodában kérhető, valamint letölthető az önkormányzat honlapjáról www.osku.hu) 

A támogatás mértéke gyermekenként: 8.000.- Ft. 

Öskü Község Önkormányzata 

 

POLGÁRŐRÖK IS VIGYÁZNAK A FOCIPÁLYÁK RENDJÉRE 
 
Egy hétvégén 1600 felnőtt és utánpótlás mérkőzést játszanak a megyei és alacsonyabb osztályokban az ország 
2100 településén, a felnőtt férfi mérkőzések száma meghaladja a 850-et.  
A Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) és az Országos Polgárőr Szövetség (OPSZ) megállapodott arról, hogy 
ezeken a mérkőzéseken polgárőrök is vigyázzanak a biztonságra.  
A megállapodást az MLSZ részéről Vági Márton főtitkár, az OPSZ részéről Túrós András, a szervezet elnöke írta alá. 
A megállapodás szerint: 

- az MLSZ közreműködik a mérkőzések biztosításában résztvevő polgárőrök képzésében, technikai 
eszközöket biztosíthat a polgárőr szervezetek számára, és pénzügyi támogatást biztosít az OPSZ részére, 

- az OPSZ a fenti pénzügyi fedezetből támogatást nyújt a feladatban részt vevő helyi polgárőr egyesületek 
részére, 

- a helyi polgárőr egyesületek tagjai segítik a nézők közlekedését, parkolását, figyelőszolgálatot látnak el, 
közreműködnek a rendbontók beazonosításában, segítséget nyújtanak a rendezvény résztvevőinek, 

A Gostech PV Öskü FC ösküi mérkőzéseinek biztosítása érdekében, az OPSZ 2022-ben 80.000,- Ft összeggel 
támogatja az Öskü Község Polgárőr Egyesülete (ÖKPE) e célú tevékenységét. Feladatainkban együttműködünk az 
MLSZ Veszprém Megyei Igazgatósága, a pálya tulajdonosa Öskü Község Önkormányzata, és a mérkőzéseket 
szervező sportegyesület vezetőivel. 
 
Hajrá Öskü! 
 
Iváncza Imre, az ÖKPE elnöke 
 

            

ÖSKÜ KÖZSÉG POLGÁRŐR EGYESÜLETE 

http://www.osku.hu/
http://www.osku.hu/
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MAGIC DANCE SPORTEGYESÜLET 

Kezdetekben hobbi szinten volt pár óránk. Aztán, ahogy az évek teltek, lett óvodás, iskolás, 

versenyző és felnőtt csoportunk. A hozzánk járó 
gyerekek egy része hamarosan versenyzővé 

vált. Van olyan tagunk, aki megkezdte 
tanulmányait modern tánc szakon. 

Sok-sok év alatt fejlődtünk, nőttük ki magunkat. 
Lettek eszközeink, amik segítik munkánkat. 

Visszatérő fellépők lettünk a környező 

településeken. Számos versenyen megfordultunk. 

 Idén megszervezhettük III. Jótékonysági 

táncgálánkat Öskün, melyre büszkék vagyunk! 

2022-es munkásságunk röviden:  

INTERNATIONAL STARLIGHT COMPETITION. 

Részt vettünk az UPDF Tavaszi Kupáján, Dabason. 

Meghívást kaptunk a Pearl Dance Gálára vendégszereplőként. 

2022.04.29-én a tánc világnapján került megrendezésre Öskün a III. Jótékonysági Gálánk. 

Barátság Kupa táncverseny, Budapest. 

Felléptünk a Pere-rúzs Jubileumi műsorán. 

Bemutatkozhattunk a Péti Nyár színpadán és az Ősbő Vezér Napokon is láthattak bennünket, majd a Papkeszi 

Falunap következett.  

Ritmuscsapatok Országos Táncverseny sorozata 

Just Clear Fitness Fesztivál, Siófok 

A lányok kvalifikációt nyertek Horvátországba és Ciprusra! 

A nyáron a versenyző csoportunk különböző workshopokon vett részt. 

 

Amennyiben szeretnél egy összetartó, családias közösségbe tartozni, várunk szeretettel! 

“Mint csillag az égen, mint hold a sötétben, úgy ragyogjon a Magic Dance! “ 

 

 

ÖSKÜI ÍJÁSZOK EGYESÜLETE  

2022. szeptember 17. napján megrendezi az ÖSBŐ VEZÉR VADÁSZATA elnevezésű 

örömíjász versenyét. 

A versenyen 1 körben 20 cél kerül kihelyezésre, célonként 3 lövéssel 3D, 2D és egyedi 

célok, nem mért távokkal. 

Helyszín:  

Öskü, Sportpálya és környéke 

A versenyre csak előnevezéssel lehet nevezni. Előnevezni a következő 

elérhetőségeken lehet 2022. szeptember 15 éjfélig. 

 

Boros József : 06 30 / 472 5971 

E-mail: oskuiijasz@gmail.com 

A nevezési díjakról a program részleteiről bővebb információ az Ösküi Íjászok Egyesület Facebook oldalán, vagy a 

fent megadott elérhetőségeken. 

14 év alatti versenyzők csak felnőtt kísérővel vehetnek részt a versenyen! 

A biztonsági szabályok betartása mindenkire nézve kötelező! 

A verseny előtt, valamint annak időtartama alatt szeszes ital fogyasztása TILOS! 

Sok szeretettel várnak minden kedves érdeklődőt! 

PROGRAMAJÁNLÓ 

SPORT 

mailto:oskuiijasz@gmail.com
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Hirdetési felület Áfa/Megjelenés 

4,5 cm x 4,5 cm 500 Ft + Áfa 

1/16 oldal 600 Ft+ Áfa 

1/8 oldal 1200 Ft + Áfa 

1/4 oldal 2400 Ft + Áfa 

1/2 oldal 4400 Ft + Áfa 

1/1 oldal 8000 Ft + Áfa 

Lapzárta: szeptember 30. 

29. 
Kiadó: Öskü Község Önkormányzata 

Felelős szerkesztő: Csincsi-Kauker Andrea 

E-mail: oskuihirek@gmail.com 

  LANTOS KATALIN E.V 
 

       Kárpitszövet varrás  
              auto/motor, 
       bútorszövet varrás,  
         tetőkárpit javítás 
       Tel.:06 30/ 449 5251 
  kisbufurc05@gmail.com 

SZLOBODA PÉTER 

 

Gépi földmunka 

Tel.: 06 20/ 444 9167 

HÍRDETÉSEK 

POÓR LÁSZLÓ E.V 

 

Gépi földmunka-

Fuvarozás 

Cím:  

8191 Öskü, Bántai út 30. 

Tel.: 06 20 / 958 15 02 

 

FONTOS ELÉRHETŐSÉGEK: 

VEGYES MÉZ ELADÓ 

Bódis Györgyné 

Öskü, Kert utca 7. 

 

Tel.: 06 88/497 216 

06 30/ 464 95 45 

ONLINE Hírek www.osku.hu 

ORVOSI RENDELŐ-RENDELÉSI IDŐ: 
Hétfő 9:00 – 12:00 
Kedd 13:15 – 16:15 
Szerda 9:00 – 12:00 
Csütörtök 13:00 – 16:00 
Péntek 9:00 – 12:00 

Rendel: Dr. Kristóf András 
Tel.:  06 88/497-165 

Gondozás alatt lévő betegek elektronikus 
receptet, illetve beutalót a következő e-
mail cimen kérhetnek: 
venykeres8191osku@gmail.com 
Munkaidőben a fentiekkel kapcsolatban 
a +36 70 341 3222-es számot is hívhatja. 

 

GYÓGYSZERTÁR NYITVATARTÁS 

Hétfő 13:30 – 16:00 

Kedd 13:30 – 17:00 

Szerda 13:30 – 16:00 

Csütörtök 13:30 – 17:00 

Péntek 13:30 – 16:00 

Tel.: 06 88/497-270 

 FOGÁSZAT 

 

Rendel: Dr. Ivusza Ágnes 

Fogászatra időpont kérhető a  

06/30 620-2662-es telefonszámon. 

 

POLGÁRŐRSÉG: 

A polgárőrség hivható az alábbi 

telefonszámon: 0630/3196363. 

Amennyiben rendkivüli 

eseményt észlel,várják hivását. 

 

(Az előadás a Déryné Program hozzájárulásával valósul meg.) 

A belépés ingyenes! 

Sok szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt! 

mailto:venykeres8191osku@gmail.com

