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Támogatást kapott Sóskút bölcsődeépítésre
– Az önkormányzat februári számában
polgármester úr már nyilatkozott pénzről, munkáról, célokról. Hogy állunk
most ezekkel március második felében?
– Pénzügyileg megtörténtek a márciusi adóbeﬁzetések, ebből már lehet következtetni az éves adóbevételre. Valóban, a
februári számban már elmondtam, több
nagy cég jelezte, jó évet zártak tavaly.
Ugyanakkor látható és tapasztalható az,
néhány cég kimagasló eredménye nem
jelenti azt, hogy az egész nemzetgazdaság és így Sóskút is jól áll adóbevétellel.
Nem véletlen, hogy a kormány is ezer
milliárdos nagyságrendű beruházásokat
állított meg, mert mind a COVID helyzet, mind pedig a világgazdaság helyzete
ennek következtében elég rossz irányba
megy. Hozzájött még az energiahordozók óriási áremelkedése és bár mindegyik ország szeretné, hogy ez ne gyűrűzzön be hozzá, de ez a világon azért
nem így megy. Lehetséges, hogy később
költségvetésünket módosítani kell (főleg,
ha a szomszédunkban folyó háború hoszszan elnyúlik).
Visszatérve településünkre, azokat a
munkákat, amelyeket megkezdtünk és
amelyekre megvoltak a fedezeteink természetesen tovább folytattuk és folytatjuk. Akik a napokban jártak a Gárdonyi
utcában vagy a Wesselényi utcai útépítést nézték meg, azok látták, hogy igen jó
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minőségű utakat tudtunk építeni ezeken
a helyeken. Jelen pillanatban is folyik a
futballpályánál lévő parkolók kialakítása, hogy mind a sportpályára látogatók,
mind az orvosi rendelőt felkeresők kulturált helyen tudjanak parkolni.
Az újság megjelenésének idején újabb
utcákba kezdjük meg az építkezést, ilyen
a Géza utcának vagy a Béke utca egy
kisebb részének felújítása és egyben egy
szakasz járda építése is, mely lehetővé
teszi, hogy nem kell a Béke utcaiaknak
a faluközpont felé sárban közlekedniük.
Ha valaki a Kossuth utcába megy, akkor
láthatja, hogy már az ácsok dolgoznak a
Zeneház tetőjén, reményeim szerint néhány héten belül befejeződik és kezdődhetnek a belső szakipari munkák.
– Mik lesznek a további nagyobb beruházások?
– Az egyik terv a Gondozási Központ
és a Gyermekjóléti Szolgálat elhelyezését
szolgáló épület megvalósításához készül.
Hasonlóan tervezés alatt – és már beadtuk
a terveket a hatóságokhoz jóváhagyásra –
az orvosi rendelő felújítása és környezetének rendbetétele. Amint ezek elkészülnek
és a beruházások megkezdődnek, akkor a
képviselő-testület újabb döntésével majd
előkészíti azokat az újabb beruházásokat,
amelyek terv- és engedélykötelesek.
– Az előző lapszámban megjelent
cikk írásakor többször olyan érzésem

volt, mintha olyan fejlesztés lenne folyamatban, ami még nem nyilvános.
Van ebben változás?
– Igen. Mielőtt leültünk, azelőtt néhány perccel érkezett egy levél, amire
már közel fél éve készültünk, abban a
reményben, hogy az a munka, amit elvégeztünk közel fél évig, az nem volt hiábavaló. Megérkezett az a levél, amelyben Magyarország Miniszterelnöksége
tájékoztatást adott részemre, hogy az a
pályázat, amelyen közel fél évig keményen dolgoztunk, nyert. Sóskút Község
a benyújtott pályázat alapján bölcsőde
építésére a kormánytól 1.259.000.000 Ft
támogatást kap. A támogatás intenzitása
100%-os. Én úgy gondolom, hogy a mai
időkben kevés olyan 3000 fős település
mondhatja el, hogy ilyen hatalmas öszszeget kapott bölcsődeépítésre. Mivel
ez annyira friss hír számomra is, hogy
még teljes egészében időt szánva én sem
tudtam átolvasni az utolsó betűig, ezért
kérem annak a megértését, hogy erről az
örömteli hírről az önkormányzat részletes tájékoztatást a következő újságba
tegye meg. Mindenesetre azért itt ebben
a számban még egyet meg kell tennünk,
hogy Magyarország Kormányának és
annak vezetőjének, Miniszterelnök úrnak köszönetet mondjunk ezért az óriási
támogatásért.
Pusztay Sándor

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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Országgyűlési választások
és országos népszavazás
Április 3.-án országgyűlési választásokra és országos népszavazásra kerül sor. A szavazás módja mindkét esetben
azonos, így arra külön csak részben térek ki.
Az országgyűlési választás egyfordulós, érvényességi
küszöb nélküli, egyszerű választás. Azaz függetlenül a
választáson részt vevők számától érvényes a választás, ha
Pest megye 1. sz. egyéni választási kerületében legalább
egy érvényes szavazatot leadnak. A választáson az a jelölt
nyeri el a mandátumot, aki a legtöbb érvényes szavazatot
kapja. A választás napján mindenki 2 db szavazólapot fog
kapni. Az egyiken az egyéni választókerületi képviselő-jelöltek lesznek. A másikon az országos listát állító pártok,
vagy pedig a nemzetiségi önkormányzatok szerepelnek.
A jelöltek, valamint a listák a szavazólapon nem ABC,
hanem sorsolás szerinti sorrendben szerepelnek. Az alábbiakban ismertetjük azokat, akik lapzártakor nyilvántartásba
vett jelöltek, listák. Visszalépések miatt ez a névsor, illetve
lista április 3-ig még változhat.

I. Hogyan szavazhatunk?
Úgy, mint eddig. A szavazás módjában nincs változás. A
legfontosabb a szavazásra való jogosultság igazolása. Azaz
a személyazonosság, valamint a lakcím igazolása. A választás napján reggel 6.00 órától este 19.00 óráig lehet szavazni.
A szavazóhelyiségben először igazolni kell a személyazonosságot. Erre alkalmas bármely arcképes igazolvány, személyi igazolvány, útlevél, vagy jogosítvány. Ezek mellett
szükség van a lakcím igazolására is, azaz a lakcímkártyára.
Lehetnek még olyan idős szavazók, akiknek határidő nélkül érvényes füzetszerű személyi igazolványa van, és nem
rendelkeznek lakcímkártyával. Az ő igazolványukban rög-

zítve van a lakcím is, így nekik ez az egy dokumentum is
elegendő. Rendkívül fontos, hogy csak érvényes okmánnyal
lehet szavazni! Aki lejárt érvényességű okmánnyal jelenik
meg a szavazáson, azt a szavazatszámláló bizottságnak
vissza kell utasítsa. Kérek ezért mindenkit, hogy még most
ellenőrizze le, hogy okmánya érvényes-e! Ha nem, akkor
az érdi okmányiroda központjában, vagy annak tárnoki kirendeltségén, vagy a volt vasútállomás épületében található
kormányablakban még időben igényeljen új személyi igazolványt!
A választási jogosultság igazolását a választói névjegyzék aláírása és a szavazólapok, valamint a boríték átvétele
követi. A szavazat leadásához rendelkezésre áll a szavazófülke. A szavazás a jelöltek neve melletti, illetve a listák
feletti körben elhelyezett két egymást metsző vonallal (+,
vagy X), tollal történhet. A népszavazásra feltett kérdésekre igen, vagy nem válasznál találják azt a kört, amiben az
X, vagy + jel beírható. A borítékba tett szavazólapokat pedig a szavazatszámláló bizottság előtt elhelyezett urnákba
kell bedobni.
Érvényes az a szavazat, amelyet egy egyéni jelöltre, pártlistára vagy nemzetiségi listára adtak le. Aki egyet sem jelöl meg, vagy egynél többet jelöl meg, esetleg nem a körbe
írt X, vagy + jellel adja le szavazatát az érvénytelen lesz.
Aki a szavazás napján Magyarországon belül más településen tartózkodik, az kérheti, hogy ott szavazhasson.
Az átjelentkezési kérelmet legkésőbb március 25.-ig lehet
benyújtani. A kérelem benyújtható online módon a www.
valasztas.hu weblapon erre biztosított felületen vagy személyesen a Községházán a hivatal nyitvatartási idejében.
Beküldhető még postán is, de csak akkor érvényes, ha a
postai küldemény március 25.-ig megérkezik a Községházára. A mozgásában akadályozott szavazó mozgóurnát igényelhet. Az előzetes igénylés határideje március 30. Módja és helye megegyezik az átjelentkezéssel (online, vagy
írásbeli kérelem) Ezen kívül lehetőség van még mozgóurnát igényelni április 1.-ig személyesen, vagy elektronikus
azonosítással, illetve a szavazás napján, április 3-án 12.00
óráig a szavazatszámláló bizottsághoz eljuttatott írásbeli
kérelemmel. Az írásbeli kérelmet meghatalmazott is benyújthatja. Fontos tudni, hogy mozgóurnát csak egészségi állapot, vagy fogva tartás miatti akadályoztatás esetén
lehet igényelni, munkahelyi elfoglaltságra hivatkozva nem
vehető igénybe!
Arra biztatok mindenkit, akinek módja van rá, hogy a
kérelmeket online nyújtsa be. Ez kényelmes és gyors ügyintézést tesz lehetővé, nincs kötve senki a választási iroda
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nyitvatartási idejéhez, és biztos, hogy a kitöltött kérelem
időben megérkezik a választási irodához.
A szavazás módjával és az említett kérelmek benyújtásával kapcsolatban további információkat, segítséget kaphatnak a Nemzeti Választási Iroda www.valasztas.hu című
honlapján, valamint a Községházán személyesen a 23 560560-as telefonszámon és a titkarsag@soskut.hu e-mail címen.
A szavazóhelyiségek változatlanok. Az 1. sz. szavazókör
helyisége a Községháza (Szabadság tér 1.), a 2.sz. a Gondozóközpont (Fő u. 3.), a 3. sz. az Iskola (Tulipán u. 9.)

OÖÖ (örmény)
ORÖ (ruszin)
ORSZÁGOS SZLOVÁK ÖNK.
OSZÖ (szlovén)
SZOÖ (szerb)
UOÖ (ukrán)
Akiket úgy vettek fel a nemzetiségi névjegyzékbe, hogy
annak hatálya kiterjed az országgyűlési választásokra,
azok az egyéni kerületi jelölt mellett a nemzetiségi listára
adhatják le a szavazatukat, a pártok közül nem választhatnak.

II. Kikre szavazhatunk?
Egyéni jelöltek:
1./ DR. ASZTALOS ÉVA - független
2./ IGNÁTH KITTI - MKKP
3./ CSOTT KÁROLY - MI HAZÁNK
4./ DR. BŐSZ ANETT - DK-JOBBIK-MOMENTUMMSZP-LMP-PÁRBESZÉD
5./ DR. ARADSZKI ANDRÁS - FIDESZ-KDNP
6./ VÁRADI VALENTIN - MEMO
Országos (párt) listák:
DK-JOBBIK-MOMENTUM-MSZP-LMP-PÁRBESZÉD
NORMÁLIS PÁRT
MKKP
MEMO
MI HAZÁNK
FIDESZ-KDNP
Nemzetiségi listák:
BOLGÁR ORSZÁGOS ÖNKORMÁNYZAT
MAGYARORSZÁGI GÖRÖGÖK ORSZÁGOS ÖNKORMÁNYZATA
MNOÖ (német)
MROÖ (román)
OHÖ (horvát)
OLÖ (lengyel)

Eskütétel

Az országos népszavazáson négy kérdésre lehet válaszolni igennel, vagy nemmel. Érvényesen szavazni az egyik
válasz feletti körbe írt X, vagy + jellel lehet. Aki egyet sem
jelöl meg, vagy mindkét választ bejelöli az érvénytelenül
szavaz az adott kérdésre. A szavazat érvényességét kérdésenként kell vizsgálni. Azaz nem teszi semmissé az érvényes szavazatot, ha valaki egy-egy kérdésre érvénytelenül
szavaz.
Végezetül egy kérés! Bár a Covid járvány mostani hulláma lecsengőben van és úgy tűnik nem kell komoly korlátozó intézkedéseket hozni, óvó rendszabályokat előírni,
de azért legyünk óvatosak, vigyázzunk egymásra! Gondoskodunk tollról és igyekszünk azt nap közben többször
fertőtleníteni, cserélni, de mégis azt kérem, hogy aki teheti, hozzon magával saját tollat a szavazásra! Lehetőség
szerint tartsanak egymástól távolságot, főleg a várakozás
ideje alatt! (Ez az együtt élőkre nem vonatkozik). A szavazóhelyiségben lehetőség szerint viseljenek maszkot! Ha
van még valaki, akinek nincs, annak (készletünk erejéig)
biztosítunk. Akár 6-800 ember is megfordulhat a teremben reggeltől estig, ezért nem árt az óvatosság! Felelősségteljes hozzáállásukra számítunk és ezért mind a választási
bizottság, mind a választási iroda tagjainak nevében már
előre is köszönetet mondok!
Dr. Újházi Miklós

Anyakönyvi hírek
Házasságkötések:

Március 22-én ünnepélyes esküt tettek a szavazatszámláló bizottságok tagjai.

Konkoly Gábor - Vozár Anita
Kiss András - Denkő Szilvia

Halálesetek:
Sári Kálmánné szül.: Szimandl Katalin 1940.
Szimandl Béla Imréné szül.: Hoppál Rozália Zsuzsánna (1950)
Steinhauser János (1942)
Zólyomi Ildikó (1964 )
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Önkormányzati határozatok
12/2022. (III.3.) sz. képviselő-testületi
határozat

13/2022. (III.3.) sz. képviselő-testületi
határozat

Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Képviselő-testület 2022.
évi I. féléves munkatervét elfogadja.
Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. évi I. féléves
munkaterve

Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXXIX. törvény
225/C.§ alapján a polgármester 2022.
évi szabadságolási ütemtervét elfogadja.

A szavazatszámláló bizottságok póttagjai:
Chrenkó Gabriella, Csanda Inez,
Demeterné Orosz Judit, Drevenkáné
Pátrovics Krisztina, Kőhalmi Krisztián, Kőhalmi Réka, Nagy Péter, Szabóné Herman Andrea, Wolfné Pálvölgyi
Henrietta

14/2022. (III.3.) sz. képviselő-testületi
határozat

16/2022. (III.3.) sz. képviselő-testületi
határozat

Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. évi közbeszerzési
tervét az alábbiak szerint határozza meg:
Tervezett közbeszerzés:
Megnevezése: Az Egészségház épületének továbbépítése és felújítása (2038
Sóskút, Rendelő köz 1.)
Eljárás típusa: nemzeti értékhatárt
elérő vagy meghaladó értékű, nyílt
vagy hirdetmény nélküli tárgyalásos
eljárás a közbeszerzésekről szóló 2015.
évi XCLIII. Tv. 115.§ szerint.
A közbeszerzés indításának tervezett időpontja: 2022. II. negyedév

A Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a hatályos jogszabályokat
ﬁgyelembe véve a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83.§
(2) bekezdés b) pontja alapján a Dimbes-dombos Óvodába a 2022/2023. nevelési évre történő beiratkozás időpontját és módját az alábbiakban állapítja
meg:
2022. április 20-21-22. 8.00-16.00 óra
között
A beiratkozás helyszíne: Dimbes-dombos Óvoda (2038 Sóskút, Tulipán u. 9/a.)
A személyes beiratkozáson kívül lehetőség van online módon beiratkozásra
az óvoda tájékoztatása alapján.
A beiratkozás idejét és helyét a határidőt megelőzően legalább 30 nappal
korábban a fenntartó helyben szokásos
módon, az önkormányzat és az óvoda
honlapján, valamint kifüggesztett hirdetményen teszi közzé.
Határidő: 2022. április 22.
Felelős: polgármester, jegyző,
óvodavezető

Javasolt napirendi pontok
Március 1.) A Tárnoki Rendőrőrs és
22.
a Sóskúti Polgárőr Egyesület
(kedd) 2021. évi beszámolója
Meghívott előadó: Érd Megyei
Jogú Város Rendőrkapitánya
Előadó: Pál Péter r. őrnagy a
Tárnoki Rendőrőrs Parancsnoka
Csernyák Péter, a polgárőrség
elnöke
2.) Előterjesztés a helyi civil
egyesületek által benyújtott
2022. évi támogatására
Előterjesztő: König Ferenc
polgármester
3.) Előterjesztés a szociális
igazgatás és a szociális ellátás
ésgyermekvédelmi ellátások
helyi szabályairól szóló rendelet módosítására
Előterjesztő: dr. Újházi Miklós
jegyző
Május
24.
(kedd)

Június
14.
(kedd)

1.) Előterjesztés a Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi
beszámolójának elfogadására
Előadó: dr. Újházi Miklós
jegyző
A napirendi pont tárgyalására
a Pusztazámor Községi Önkormányzat
Képviselő-testületével tartandó együttes ülésen is sor kerülhet Pusztazámoron.
Ennek véglegesítése az ülés
előtt történik majd.
2.) Előterjesztés a Sóskút Község Önkormányzat 2021. évi
zárszámadásának elfogadására
Előterjesztő: König Ferenc
polgármester
1.) Előterjesztés a képviselő-testület 2022. II. féléves
munkatervének elfogadására
Előterjesztő: König Ferenc
polgármester

15/2022. (III.3.) sz. képviselő-testületi
határozat
Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. tv. 24.
és 25.§-ok előírásai alapján a Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak és
póttagjainak a következő személyeket
választják meg:
1. számú szavazókör:
Községháza, Szabadság tér 1.
Tagok: Czifra Istvánné, Kovácsné
Pátrovics Ildikó, Szimandl Mónika
2. számú szavazókör:
Gondozó Központ, Fő u. 3.
Tagok: Chrenkó Ferencné, Horváth
Anikó, Melis Kálmánné
3. számú szavazókör:
Általános Iskola, Tulipán u. 9.
Tagok: Auerbachné Farkas Zsuzsanna, Munkácsiné Bózsó Melinda,
Vilonya Bianka,

17/2022. (III.3.) sz. képviselő-testületi
határozat
Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Dimbes-dombos Óvoda nyári zárásával kapcsolatos kérelmét jóváhagyja, azt elfogadja azzal a
feltétellel, hogy a nyári gyermekügyeletet biztosítani kell a teljes szünet ideje alatt.

Önkormányzati hírek
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18/2022. (III.3.) sz. képviselő-testületi
határozat
Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete, intézményfenntartói,
irányítói hatáskörében eljárva a Dimbes-dombos Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról a
következők szerint dönt:
1./ A Dimbes-dombos Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának tartalomjegyzéke a következővel egészül ki:
Melléklet – Az óvoda szervezeti felépítésének ábrája
2./ A Dimbes-dombos Óvoda
SzMSz-e jelen határozat mellékletével
egészül ki.
19/2022. (III.3.) sz. képviselő-testületi
határozat
Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 1/1 arányú tulajdonában lévő Sóskút, 761. hrsz.
alatti ingatlanra meghirdetett nyilvános
pályázatot eredményesnek nyilvánítja.
Megállapítja, hogy a pályázatra a határidőn belül 2 érvényes pályázat érkezett
be. A magasabb ajánlatot adó Bárdi Máriával kíván szerződést kötni az ajánlat
szerinti 4.598.000.- Ft vételáron.
A képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és a szerződés megkötésére.
Határidő: szükség szerint
Felelős: polgármester, jegyző
20/2022. (III.3.) sz. képviselő-testületi
határozat
Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyszerű közbeszerzési eljárást indít Sóskút – Egészségház továbbépítése és felújítása projekt tárgyában.
Bírálati szempontként a következőket
határozza meg:
Bírálati szempont

súlyszám

Kötelezően előírt 36 hónapon
felül vállalt többletjótállás
időtartama (hónapokban, 0-24
hónap között kerül értékelésre)
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Bírálati szempont

súlyszám

M/2 alkalmassági feltételre
megjelölt szakember 36 hónapon felüli többlettapasztalata
(hónapokban megadva, max.
60 hónap kerül értékelésre)

10

Késedelmi kötbér mértéke
(teljes nettó ajánlati ár %-a
/ nap, 0,1 – 1 % / nap között
kerül értékelésre)

5

Egyösszegű nettó ajánlati ár (Ft) 70

A képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert, hogy közbeszerzési és
szükség esetén műszaki szakértő megbízásával gondoskodjon az eljárás megindításáról, a lehetséges legrövidebb
időn belüli lebonyolításáról és a döntési
javaslat előterjesztéséről.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző
21/2022. (III.3.) sz. képviselő-testületi
határozat
Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában lévő
780. hrsz. alatti ingatlan,
781. hrsz. alatti ingatlan (18/72 tulajdoni rész),
1685. hrsz. alatti ingatlan,
1686. hrsz. alatti ingatlan,
1702. hrsz. alatti ingatlan,
1714. hrsz alatti ingatlan eladását elviekben támogatja
A képviselő-testület felhatalmazza
a polgármestert, hogy az értékbecslést
rendelje meg.
22/2022. (III.3.) sz. képviselő-testületi
határozat
Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Kuzselné Halenár Margit
gyermek, felnőtt (intézményi) étkeztetésre nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó áremelését az alábbiak szerint elfogadja:
Ennek megfelelően az általános forgalmi adót nem tartalmazó (nettó díjakat) a következők szerint jóváhagyom:
az óvodás napi
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étkezés díja:
748 Ft/fő/nap
az iskolás napi
étkezés díja:
783 Ft/fő/nap
iskolás ebéd:
590 Ft/fő/nap
felnőtt ebéd:
786 Ft/fő/nap
A díjakat a vállalkozó 2022. január
1-től, visszamenőlegesen érvényesítheti. Jelen határozat alapján a szerződés
módosítás szükséges, ezért utasítom a
jegyzőt annak előkészítésére.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző
23/2022. (III.3.) sz. képviselő-testületi
határozat
Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a Rolﬁm Kft.-vel történő
megállapodás megkötésére az ingyenes
lakossági elektronikai hulladékgyűjtésre vonatkozóan azzal kiegészítve,
hogy Sóskút Község Önkormányzata
az önkormányzat 2022. évi költségvetésének terhére vállalja a veszélyes
elektronikai hulladék leadásával járó
többletköltség megﬁ zetését.
24/2022. (III.3.) sz. képviselő-testületi
határozat
Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a Sóskút Község
tulajdonában lévő Nissan Vanette Cargo
típusú, HLN-251. forgalmi rendszámú
teherautó eladásához.
25/2022. (III.3.) sz. képviselő-testületi
határozat
Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Sóskút, belterület 3522.
hrsz. alatti ingatlanon lévő Kúria épületre vonatkozó, Varius Ingatlanügynöki Kft. által adott értékbecslői szakvéleményt elfogadja. A vételi szándékot
azzal egészíti ki, hogy legalább 2000
m2 területet vásárolna a tulajdonostól. A
képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az épület tulajdonosával tárgyalásokat folytasson a vásárlással kapcsolatban.
Határidő: szükség szerint,
Felelős: polgármester
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26/2022. (III.3.) sz. képviselő-testületi
határozat
Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában lévő Sóskút, Kossuth Lajos u. 25.
szám alatti pince felújítására vonatkozó
ajánlatkérést eredményesnek nyilvánítja.
A benyújtott ajánlatok közül a nyertes
ajánlattevő az Outsys Kft. (4034 Debrecen, Vámospércsi út 44.). Az ajánlat öszszege összesen bruttó 9.376.207.- Ft.
A képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert, hogy a felújítást az önkormányzat 2022. évi költségvetésének
terhére rendelje meg és a szükséges
szerződést kösse meg.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző
27/2022. (III.3.) sz. képviselő-testületi
határozat
Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy megvásárolja a Sóskút, Géza u. 2676/1. hrsz.
alatti ingatlant a kialkudott 600.000.- Ft
vételáron az önkormányzat 2022. évi
költségvetésének terhére.

A képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert az adásvételi szerződés
megkötésére és a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző
28/2022. (III.3.) sz. képviselő-testületi
határozat
Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Kornétás Kiadó 15%-os
áremelésre vonatkozó kérelmét elfogadja. A képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert a szerződés módosítására.
29/2022. (III.3.) sz. képviselő-testületi
határozat
Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy kérjen ajánlatot a Gent
Kft.-től az Ősök tere karbantartási munkálatainak elvégzése kapcsán.

Önkormányzati hírek

viselő-testülete a helybéli tehetségek
támogatására vonatkozó helyi rendelet alapján elismerésül Masason Antal
Zoltán tanulót 15.000 Ft községi ösztöndíjban részesíti az Érd Kiváló Diákja Oklevél és Emlékérem megszerzéséért. A képviselő-testület felkéri a
gazdasági iroda munkatársát, hogy az
ösztöndíj összegét az önkormányzat
2022. évi költségvetésének terhére ﬁzesse ki.
31/2022. (III.3.) sz.
képviselő-testületi határozat
Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy
a Kati Nénje Kifőzdéje tulajdonosa
az üzlet elé egy ﬁx tető nélküli kiülőt
építsen, az önkormányzat tulajdonában
lévő Sóskút, 187. hrsz. alatti területen.
A kifőzde üzemeltetője köteles a területet rendben tartani. A képviselő-testület
felhatalmazza a polgármestert a megállapodás megkötésére.

30/2022. (III.3.) sz. képviselő-testületi
határozat
Sóskút Község Önkormányzat Kép-

König Ferenc
polgármester

dr. Újházi Miklós
jegyző

Sóskúti Szlovák Önkormányzat
2022. évi költségvetés
1/2022.(III.11.) sz. határozat
A Sóskúti Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete a
nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX törvény
114. § (1) d) pontjában biztosított hatáskörében az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről a következők szerint
rendelkezik:
1./ A Sóskúti Szlovák Önkormányzat 2022. évi működésének, tevékenységének, megvalósítani tervezett
programjainak célja, hogy a szlovák nemzetiségi kultúra megőrzését és gyarapítását, a szlovák nyelvi örökség
megőrzését és népszerűsítését Sóskút szlovák gyökereinek erősítését segítse elő. A 2022. évi költségvetést ennek szellemében a képviselő-testület az alábbiak szerint
hagyja jóvá:

Bevételi főösszeg 2.874.967 Ft, azaz kétmillió-nyolcszázhetvennégyezer-kilencszázhatvanhét forint
Kiadási főösszeg 2.874.967 Ft, azaz kétmillió-nyolcszázhetvennégyezer-kilencszázhatvanhét forint
A bevételek és kiadások részletezését jelen határozat
melléklete tartalmazza.
2./ A Sóskúti Szlovák Önkormányzat felkéri a települési önkormányzatot, Sóskút Község Önkormányzatát,
hogy az elmúlt évek gyakorlatát folytatva, a Szlovák
Önkormányzattal folyamatosan egyeztetve, közvetlenül
ﬁnanszírozott kiadásokkal járuljon hozzá a 2022. évben
tervezett azon rendezvények költségeihez, amelyek megtartását a pandémiás helyzet, az érvényben lévő veszélyhelyzet ﬁgyelembevételével a törvények és más jogszabályok lehetővé teszik.

Sóskúton történt
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Templomfelújítás
Február 28-án Sóskúton járt Soltész
Miklós államtitkár, és a templomban
dr. Aradszki András országgyűlési
képviselővel együtt bejelentette: a sóskúti templom 140 millió, a tárnokligeti
templom pedig 23 millió forint állami
támogatásban részesül, hogy a szükséges felújítások elvégezhetők legyenek.
Szükség is volt a segítségre, hiszen
Sóskúton a bevándorló ősök által épített Kisboldogasszony-plébániatemplom tetőszerkezete már a beomlással
fenyeget, a tárnokligeti Jó Pásztor-plébániatemplomban pedig már igen balesetveszélyes és nem tűr halasztást a
belső elektromos hálózat felújítása, illetve jónéhány külső javítási munkálat.
Aradszki András országgyűlési
képviselő elmondta: közbenjárására
ebben a parlamenti ciklusban a választókerületben szinte minden felekezet
kapott állami támogatást – sokan nem
is egyszer – a hitélet felvirágoztatásá-

ra, templomok, közösségi terek felújítására, sőt Diósdon 35 millió forintos
támogatásban részesült az új református templom felépítése is, amelynek
átadása pünkösd környékén várható;
Sóskút és Tárnokliget nevében pedig
megköszönte a kormány segítségét.

Az eseményen jelen volt Sisa István
Lénárd plébános, König Ferenc polgármester, illetve képviseltette magát
az egyházközség képviselő-testülete,
illetve a helyi szlovák kisebbségi önkormányzat is.
M.I.
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Sóskúton történt

Nemzeti ünnepen az óvodásokkal
Együtt ünnepeltünk március 11-én

Az Andreettiben történt
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Nyitott szívvel
Ünnepi műsor az 1848/49 évi szabadságharc alkalmából

Az Andreetti Károly Általános Iskola és Művészeti Iskola március 11-én
tartotta meg ünnepi megemlékezését,
amelyen az 1848/49 évi szabadságharc eseményeit idézték fel. Ünnepi
köszöntőt mondott Kuzselné Schóber
Ágnes intézményvezető, amelyben
elmondta: „Ismét együtt vagyunk diákok és tanárok, de egészen másképp,
mint az eddigi években. Másképp,
mert 2019 óta, most vagyunk a felújított tornateremben először együtt,
az egész iskola, minden tanulója és
legtöbb nevelője, tanára. Együtt lenni jó azoknak, akik összetartoznak,
s együtt ünnepelni jó, mert az ünnep

mindig felemelő. Fellélegezve, a járvány után egymásra ﬁgyelve tudunk
ünnepelni.
Az idei ünnepen a 4. évfolyam
műsora különleges jelentőséggel bír.
Mert ma ünnepeljük ugyan a bátor
márciusi ifjakat, és gyászoljuk a hős,
csatában elesett szabadságharcosokat
azonban az országhatárához közel ropognak a fegyverek és nagyon sokan
kényszerülnek elhagyni otthonaikat,
feladni a munkájukat, otthagyni az
eddigi megszokott életüket. Az idei
ünnepi műsort ezért egy kicsit másként kell néznünk, bízva abban, hogy
hamarosan minden jóra fordul.
A műsor hatására mindenkinek a
szívét is nyitva kell hagynia, és észre
kell venni olyan dolgokat, melyeket az

ünnep tanít nekünk. Ezért is megszívlelendő az az idézet, amely a műsorban elhangzik:
„Nemzetnek a szívét ők vigyék el oda
Akik összetörték, azok hozzák vissza
Nincs az a tűzkerék, ami eltapossa
Amikor egy nemzet a szívét kéri viszsza” (Juhász Magda)
A beszéd elhangzása után következett a 4. osztályosok megemlékezéshez méltó műsora, amelynek összeállítását, a növendékek felkészítését
tanáraik, Munkácsiné Bozsó Melinda,
Csékeiné Bálint Márta, Kucsera Klára, Melkovics-Fehér Annamária, Szinyéri Judit és Kunosné Ács Erzsébet
végeztek. Közreműködött Fodor Miklós és a kis zenész csapata.
(P.S.)
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Középpontban a művészet
Az Andreetti Károly Általános Iskola és Művészeti Iskola
március 16 – 25. között tartotta meg az idei Andreetti Napokat, Középpontban a művészet címmel.
A több mint egy hétig tartó, színes rendezvénysorozat keretén belül a következő programok szerepeltek.
• március 16. Petőﬁ – Arany versek (Sóskút, felső tagozat)
• március 17. Népdaléneklési verseny (Sóskút)
• március 18. Szépolvasási verseny (Sóskút, Pusztazámor)
• március 18. Hangszerbemutató (Sóskút)
• március 21. Autóverseny (Sóskút)
• március 22. Komplex tanulmányi verseny (Sóskút, alsó
tagozat)
• március 23. Alma együttes koncertje (Sóskút)
• március 23. Fejszámoló verseny (Tárnok)
• március 23. A magyar nyelv – Somfai István előadása
(Sóskút, felső tagozat)
• március 24. Területi angol projektverseny (Sóskút, felső tagozat)
• március 24. Zene, tánc, kép – rajzpályázat (Sóskút)
• március 25.„Égi szikra” – Tanári koncert (Sóskút)
A sikeres rendezvényről következő lapszámunkban számolunk be.
P.S.

Szemétszedés az Öreghegyen
Lassan hagyománnyá válik, hogy március beköszöntével szemétszedést szervez a Sóskúti Öreghegyért Egyesület, Öreghegyen. Idén sem volt ez másképp.
Bár minden évben két alkalommal szervezzük meg az
akciót, sajnos mindig van újabb és újabb illegális szemétlerakás. Most túlnyomó részt az Orbán út volt a fő cél, de
a Bástya-dűlő körül is sikerült több zsák szemetet összegyűjteni. Szerencsére az idei évben az Önkormányzat mellett már támogatónk is akadt a Kontimer Kft. személyében,
aki egy konténerrel támogatta programunkat. Reméljük az
őszi akcióhoz még többen fognak csatlakozni, de a legjobb
az lenne, ha nem lenne „okunk” a szervezésre, mert nem
keletkeznének újabb kupacok... Akit érdekel tevékenységünk, keresse meg Egyesületünk facebook csoportját!
Ács Bálint elnök

TOJÁS HÁZHOZSZÁLLÍTÁS

SÓSKÚTON

t friss tojás, hazai termelőtől
t szalmonella-mentes állománytól
t L méret, A osztály
A keddi szállításra hétfő 17 óráig lehet
rendelést leadni!

14

Sóskúti Híradó – 2022/2

Az óvodában történt

Ovi farsang
„Fagyos téli februárban, farsang volt
az óvodában…
Ettünk, ittunk, jól mulatunk, körbeálltunk, táncot roptunk!
Elfáradtunk mind a táncban, februári
maszkabálban!”
Bartos Erika: Farsang – részlet
Az év legjobban várt eseménye az
óvodában, kétség kívül a farsang. A
farsangi időszak vízkereszttől hamvazószerdáig tart, így a Dimbes Dombos
óvodában a farsangot idén február 21én, hétfőn tartottuk.
A legizgalmasabb elfoglaltság kitalálni, elkészíteni és végül magunkra ölteni a „más ruháját, más bőrét”, és bár
az oviban szerencsére megtehetjük ezt
akár minden nap a szerepjátékokon keresztül, ünnepi keretet a bohóckodáshoz
a farsang biztosít. Ebből a mókából nem
maradhat ki senki sem, az óvoda minden dolgozója – óvodapedagógusok,
pedagógiai asszisztensek és dajkák is
jelmezt öltenek – a gyerekek és szülők

nem titkolt örömére. Reggel az óvodába
érkezéstől ebédig tart a mulatság, zenés-mozgásos játékok, sor és ügyességi
versenyek, tánc, móka és kacagás az
aznapi „nevelési feladat”. Aki elfárad
a táncban, az feltöltheti energia tartalékait a ﬁnomságokkal teli „terülj-terülj

asztalkákról”, ami a szülők segítségével
töltődik fel minden földi jóval a délelőtt
folyamán. Őszinte köszönet érte!
Magát a mulatságot egy egyhetes
projektmunka előzi meg a csoportokban, ahol a pedagógusok farsanggal
kapcsolatos mondókákat, énekeket,
táncokat tanulnak, gyakorolnak a
gyerekekkel és természetesen farsangi maszkokat, díszeket készítenek
együtt, a karneválra hangolódva. Nem
marad ki ilyenkor sem a korosztályokhoz igazított beszélgetőkör a farsangi
szokásokról, hagyományokról és a
farsang legﬁnomabb és legismertebb
elengedhetetlen jellegzetességéről a
farsangi fánkról.
Ezen a napon tényleg mindenki
azzá válik, amivé csak szeretne, a
kreativitásnak és a fantáziának nincsenek határai! Szerencsére akadnak még ügyes anyukák, apukák és
nagyszülők, akik időt és energiát nem
sajnálva készítik el a gyerekek ötletes
jelmezeit. Persze, tudjuk, hogy a „sláger” jelmezeknek nehéz ellenállni, de
megéri, hiszen nem a tucatra, egyformára fog a gyermek és a család emlékezni a ballagási banketten, hanem
az egyedire, amit együtt készített a
család amikor még Dimbes Dombos
ovisok voltak.

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

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

