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Sóskúton történt

Tájékoztató
parlagfű-mentesítéssel kapcsolatban
A parlagfű nagymértékű elszaporodásának a közegészségügyi és gazdasági károsító hatása számottevő. A
parlagfű elleni védekezés elsősorban
az ingatlan tulajdonosának, illetve
használójának a kötelezettsége. A hatóságok feladata, hogy - amennyiben a
tulajdonos/földhasználó nem tesz eleget a kötelezettségének - a mulasztók
költségén elrendelik az ún. közérdekű
védekezést, emellett növényvédelmi
bírságot szabnak ki.
Az élelmiszerláncról és hatósági
felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI.
törvény. 17. § (4) bekezdése kimondja:
„A földhasználó köteles az ingatlanon
a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően
ezt az állapotot a vegetációs időszak
végéig folyamatosan fenntartani”.
A növényvédelmi tevékenységről
szóló 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet
2. § (1) bekezdés d) pontja szerint: „A
földhasználó és a termelő köteles védekezni, különösen parlagfű (Ambrosia artemisiifolia) ellen.”
Fontos tudni, hogy a hatósági intézkedéshez (közérdekű védekezés végrehajtása, bírság kiszabása) nem szükséges a sérelem – egészségkárosodás
– bekövetkezése, e körben elégséges a
védekezési kötelezettség elmulasztásának megállapítása.
Amennyiben a parlagfű elleni védekezési kötelezettségének a földhasználó nem tesz eleget, vagyis az ingatlan legalább virágbimbós fenológiai
állapotú parlagfűvel fertőzött, akkor
közérdekű védekezést kell elrendelni.
Amennyiben a parlagfű elleni közérdekű védekezést kultúrnövény
károsodása nélkül nem lehet elvégezni, a parlagfű elleni közérdekű
védekezés abban az esetben rendelhető el, ha a parlagfűvel való felületi
borítottság a 30%-ot meghaladja. A
parlagfű elleni közérdekű védekezés

végrehajtásának, valamint az állami,
illetve a közérdekű védekezés költségei megállapításának és igénylésének
részletes szabályairól szóló 221/2008.
(VIII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Parlagfű-rendelet) értelmében
a közérdekű védekezést belterületen
a jegyző, a Fővárosi Önkormányzat
által közvetlenül igazgatott terület
esetében a fővárosi főjegyző; külterületen, Pest megye és Budapest
területén; a Pest Megyei Kormányhivatal
Élelmiszerlánc-biztonsági,
Állategészségügyi, Növény- és Talajvédelmi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztálya (a továbbiakban:
növény- és talajvédelmi hatóság) rendeli el. Amennyiben az önkormányzati tulajdonban lévő belterületi ingatlanon az önkormányzat nem tesz
eleget védekezési kötelezettségének,
akkor a növény- és talajvédelmi hatóság rendeli el a közérdekű védekezést.
A jegyző által elrendelt közérdekű
védekezést az általa megbízott vállalkozók végzik. Nem kerül sor a vállalkozó általi parlagfű-mentesítésre, ha
az ügyfél jelzése alapján időközben
maga eleget tesz kötelezettségének. A
közérdekű védekezéssel kapcsolatban

felmerült költségeket az ügyfélnek
kell megﬁzetnie.
A növényvédelmi bírság kiszabására
a növény- és talajvédelmi hatóság jogosult, ezért a közérdekű védekezés elrendelését követően a jegyző az ügyben keletkezett iratokat továbbítja az eljárásra
jogosult hatóságnak. A növényvédelmi
bírság alapja a parlagfűvel fertőzött terület nagysága. A bírság mértéke belterületen és külterületen is egyaránt
15.000 Ft-tól 5.000.000 Ft-ig terjed.
Parlagfűvel fertőzött lehet a mezőgazdasági kultúrnövénnyel borított
terület, nem mezőgazdasági terület
(elhanyagolt telkek, építési területek),
vagy nem művelt, elhanyagolt valamikori szőlők, hétvégi kertek, zártkerti
ingatlanok, valamint a vonalas létesítmények (utak, vasút) melletti sávok.
A védekezési kötelezettségét nem
teljesítő tulajdonos/földhasználó a –
bírságon túl – vele szemben elrendelt
közérdekű védekezéssel kapcsolatosan felmerülő költség megtérítésére
is kötelezett. A költség köztartozásnak minősül. A közérdekű védekezés elrendelése után minden esetben
növényvédelmi bírság kiszabására
kerül sor, az élelmiszerlánc felügyeletével összefüggő bírságok kiszámításának módjáról és mértékéről szóló
194/2008. (VII.31.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: Bírságrendelet) alapján.
Arra tekintettel, hogy a parlagfű-mentesítés minden állampolgár
közös érdeke, és eredményt csak öszszefogással, illetve közös felelősségvállalással érhetünk el, kérem,
tegyenek eleget e fenti jogszabályi kötelezettségüknek. Ugyanakkor szükséges ﬁgyelemmel lenni arra is, hogy
nem elegendő az, hogy valaki lekaszálta a szennyezett földterületet, azt tiszta,
parlagfű-mentes állapotban a vegetációs időszak végéig meg kell őrizni.
Önkormányzat

Önkormányzati hírek
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Bölcsőde létesítése Sóskúton
Egy új, korszerű, 84 férőhelyes bölcsőde megépítésére kerül sor Pest
megyében, Sóskút településen. A Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervének RRF-1.1.2-2021 azonosító számú, „A” komponens – Demográﬁa és Köznevelés „Bölcsődei nevelés fejlesztése”
elnevezésű támogatási felhívása keretében megvalósuló projekt 1,260
milliárd forint vissza nem térítendő európai uniós és hazai támogatás
segítségével valósul meg.

A Sóskút Község Önkormányzata által megvalósításra kerülő projekt célja egy új, korszerű bölcsődei ellátást nyújtó
intézmény létesítése Sóskúton. A beruházás révén egy 84
férőhelyes, közel 1000 m2 alapterületű új bölcsődei intézmény kerül megvalósításra, amely egy korszerű, modern,
a jogszabályi előírásoknak megfelelően kialakított új épületben kerül kialakításra. Jelen beruházás biztosítja, hogy
a településen helyben elérhető legyen a bölcsődei ellátás, a
község nevelési infrastruktúrája fejlődjön, valamint a nyújtott szolgáltatások köre bővüljön. Cél egy olyan intézmény
létrehozása, amelyben minden feltétel rendelkezésre áll,
ami a gyermekek megfelelő színvonalon történő napközbeni ellátásához, neveléséhez elengedhetetlen. A projekt keretében beszerzésre kerülő, életkornak megfelelő eszközök,
berendezési tárgyak, kültéri játékok és egyéb felszerelések
hosszútávon hozzájárulnak a minőségi ellátás biztosításához. A bölcsődében saját főzőkonyha is üzemel majd.
A beruházás a Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervének RRF-1.1.2-2021 azonosító számú, „A”
komponens – Demográﬁa és Köznevelés „Bölcsődei nevelés fejlesztése” elnevezésű támogatási felhívása keretében,

100 %-s támogatási intenzitás mellett
1,260 milliárd forint vissza nem térítendő európai uniós és hazai támogatás
segítségével valósul meg.
A fejlesztés révén hiánypótló szolgáltatás valósul meg a településen. A korszerű feltételek ﬁgyelembevételével
kialakított bölcsődében nyújtott ellátás
hosszú évekre versenyképes szolgáltatás lesz az Önkormányzat részéről.
A projekt várható befejezési határideje: 2024. 12. 31.
További információ Sóskút Település Önkormányzatának honlapján érhető el.
Sóskút Község Önkormányzata
2038 Sóskút, Szabadság tér 1., https://www.soskut.hu/

Anyakönyvi hírek
Születések:
Aradi Blanka született: 2022.05.31.
édesanyja neve: Aradi Barbara

Házasságkötések:
Munkácsi Péter – Kádár Zita Ágnes
Bódis Csongor – Micsutka Lúcia
Rákosy György András – Rozs Andrea
Mészáros Balázs Mihály – Sipos Vivien Laura

Halálesetek:
Pátrovics Vendelné szül.: Oravecz Judit 1930.
Sipos Istvánné szül.: Cserveni Margit 1944.
Szivcsák Jánosné született: Auer Pirosa (1948)
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Önkormányzati határozatok
A képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére a kérelem benyújtásán túl,
ideértve valamennyi szükséges nyilatkozat megtételét, kötelezettség vállalását, kapcsolódó megállapodások megkötését.
Határidő: szükség szerint
Felelős: polgármester, jegyző

69/2022. (V.24.) sz.
képviselő-testületi határozat
Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Sóskút Község Önkormányzat gyermekjóléti feladatainak
2021. évi ellátásáról szóló beszámolóját
elfogadja.
70/2022. (V.24.) sz.
képviselő-testületi határozat
Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a melléklet szerint elfogadja
a Sóskúti Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi zárszámadását.
71/2022. (V.24.) sz.
képviselő-testületi határozat
Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Helyi Építési Szabályzatról
és az annak mellékletét képező Szabályozási Tervről szóló 5/2022. (IV.27.) önkormányzati rendelet végrehajtása érdekében
– egyéb belterületként – belterületbe vonja a sóskúti 067/2., 067/7., 067/8., 067/9.,
067/10., 067/11. és 067/12. hrsz. alatt nyilvántartott ingatlanokat.
Az ingatlanok a HÉSZ és SZT szerint
Gksz-2. jelű kereskedelmi, szolgáltató
gazdasági területek építési övezetbe tartoznak, részei a sóskúti gazdasági területnek.
A képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére a kérelem benyújtásán túl,
ideértve valamennyi szükséges nyilatkozat megtételét, kötelezettség vállalását, kapcsolódó megállapodások megkötését.
Határidő: szükség szerint
Felelős: polgármester, jegyző
72/2022. (V.24.) sz.
képviselő-testületi határozat
Sztávka (Wesselényi utca)
Sóskút Község Önkormányzat Kép-

viselő-testülete a Helyi Építési Szabályzatról és az annak mellékletét képező
Szabályozási Tervről szóló 5/2022.
(IV.27.) önkormányzati rendelet végrehajtása érdekében – a település lakott
területével határos lakott belterületként
– belterületbe vonja a sóskúti 033 hrsz.
alatti, valamint a 034/2-034/161 hrsz.
alatt nyilvántartott ingatlanokat.
Az ingatlanok a HÉSZ és SZT szerint
Lke jelű kertvárosias lakóterület építési
övezetbe tartoznak.
A képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére a kérelem benyújtásán túl,
ideértve valamennyi szükséges nyilatkozat megtételét, kötelezettség vállalását, kapcsolódó megállapodások megkötését.
Határidő: szükség szerint
Felelős: polgármester, jegyző
73/2022. (V.24.) sz.
képviselő-testületi határozat
Szedliszkó (Meder utca – Rét utca – Temető utca)
Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Helyi Építési Szabályzatról és az annak mellékletét képező
Szabályozási Tervről szóló 5/2022.
(IV.27.) önkormányzati rendelet végrehajtása érdekében – a település lakott területével határos lakott belterületként –
belterületbe vonja a sóskúti 2201/2 hrsz.
alatti, valamint a 2221/1-2308 hrsz. alatt
nyilvántartott ingatlanokat.
Az ingatlanok a HÉSZ és SZT szerint
Lke jelű kertvárosias lakóterület építési
övezetbe tartoznak.

74/2022. (V.24.) sz.
képviselő-testületi határozat
Mapei üzemi épületegyüttes
Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Helyi Építési Szabályzatról és az annak mellékletét
képező Szabályozási Tervről szóló
5/2022. (IV.27.) önkormányzati rendelet végrehajtása érdekében – egyéb
belterületként – belterületbe vonja a
sóskúti 063/15. hrsz. ingatlant. A kivett
üzem, raktár, porta, kompressor-ház,
silóház, iparterület minősítésű ingatlan
a HÉSZ és SZT szerint Gksz-1. jelű kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területek építési övezetbe tartozik, része a
sóskúti gazdasági területnek.
A képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert a fekvéshatár változását
célzó kérelem benyújtására.
Határidő: szükség szerint
Felelős: polgármester, jegyző
75/2022. (V.24.) sz.
képviselő-testületi határozat
Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Helyi Építési Szabályzatról és az annak mellékletét képező Szabályozási Tervről szóló 5/2022. (IV.27.)
önkormányzati rendelet végrehajtása
érdekében – a település lakott területével határos lakott belterületként – belterületbe vonja a sóskúti 010/3 hrsz.
alatti ingatlant. Az ingatlan a HÉSZ és
SZT szerint Lke jelű kertvárosias lakóterület építési övezetbe tartozik. A
belterületbe vonás, a lakóterület építési

Önkormányzati hírek

övezetbe sorolás célja nem csak a terület beépíthetőségének biztosítása. Az
önkormányzat kiemelt célja, hogy ezzel
a rendelkezéssel lehetővé tegye, hogy
a Bem József utcában lévő, ezzel a területtel határos ingatlanok tulajdonosai
által a földrészletből csaknem ötven éve
használt területrészek jogi helyzetének
és tulajdoni viszonyainak rendezését.
A képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére a kérelem benyújtásán túl,
ideértve valamennyi szükséges nyilatkozat megtételét, kötelezettség vállalását,
kapcsolódó megállapodások megkötését.
Határidő: szükség szerint
Felelős: polgármester, jegyző

polgármestert, hogy az ajánlatok közül
a legalacsonyabb árat adó ajánlattevővel
a szerződést megkösse és a szükséges
intézkedéseket megtegye.
Határidő: szükség szerint
Felelős: polgármester, jegyző
78/2022. (V.24.) sz.
képviselő-testületi határozat

Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bölcsődei nevelés fejlesztése Sóskúton című RRF-1.1-2-2021.
kódszámú felhívás keretében bölcsőde
épület létesítésére az engedélyes és kiviteli tervekre vonatkozóan lefolytatott
ajánlatkérést közbeszerzési szakértői
közreműködés alapján eredményesnek
nyilvánítja. A legalacsonyabb összegű
ajánlatot a tervezésre a LIMA-DESIGN Kft. adta, így a képviselő-testület
nyertes ajánlattevőnek nyilvánítja. A
képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére és a tervezési szerződés
megkötésére.
Határidő: szükség szerint
Felelős: polgármester, jegyző

Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 102/2021.(XI.29.) számú
önkormányzati határozatban rögzített
településfejlesztési döntés végrehajtása
érdekében a Sóskút 2005 Kft. által készített területfejlesztési javaslattal kapcsolatban a következőkről határoz:
A Gksz-1 övezetbe tervezett összesen:
93 190 m2 területen Gksz-1. övezet helyett egy új Gksz övezetet kell kialakítani. A szabályozást úgy kell meghatározni, hogy az övezeten belül 5000 m2-nél
nagyobb telek – ingatlan összevonással
sem – nem kialakítható.
Az övezet(ek) telkein kizárólag kereskedelmi és szolgáltató funkciót kiszolgáló épületek helyezhetők el, ideértve az
ezzel kapcsolatos raktározást is. Gyártást, termékelőállítást szolgáló épület
nem létesíthető itt, tekintettel a lakóterületek közvetlen közelségére.
A lakóövezetre és véderdőre tervezett
területfejlesztési javaslatot a képviselő-testület el tudja fogadni.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy ezen keretek között folytassa a tárgyalást a Sóskút 2005 Kft.-vel.
Határidő: szükség szerint
Felelős: polgármester

77/2022. (V.24.) sz.
képviselő-testületi határozat

79/2022. (V.24.) sz.
képviselő-testületi határozat

Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a Bölcsődei nevelés fejlesztése Sóskúton című RRF-1.1-2-2021.
kódszámú pályázattal összefüggésben
folytassa le a szükséges ajánlatkéréseket különösen a közbeszerzési szakértői tevékenység ellátására, a kötelező
nyilvánosság biztosítására, a műszaki
ellenőri tevékenység ellátására. A képviselő-testület egyben felhatalmazza a

Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete eladja a tulajdonában lévő
(1/1 tulajdoni hányad) Sóskút 780. hrsz.
alatti belterületi ingatlant 1.900.000.- Ft
vételáron, valamint a Sóskút 781. hrsz.
alatti (18/72 tulajdoni hányad) belterületi ingatlant 2.500.000.- Ft vételáron
Miksai Károly részére. Az ingatlanokért
a vételárat a vevőnek egy összegben kell
megﬁzetni az adásvételi szerződés megkötésekor.

76/2022. (V.24.) sz.
képviselő-testületi határozat
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A képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert az adásvételi szerződés
megkötésére.
Határidő: szükség szerint
Felelős: polgármester
80/2022. (V.24.) sz.
képviselő-testületi határozat
Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában lévő 1685. hrsz., 1686. hrsz., az 1702.
hrsz. alatti, kivett beépítetlen terület minősítésű ingatlanok eladásával nem ért
egyet, a bérbeadástól nem zárkózik el.
A képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket megtegye.
81/2022. (V.24.) sz.
képviselő-testületi határozat
Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2022. évi
költségvetésének terhére az Andreetti
Károly Általános Iskola és Művészeti
Iskola néptánc tagozatának vizsgaelőadásán közreműködő Bara Zenekar költségeinek megtérítéséhez 125.000.- Ft
támogatást nyújt.
A képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére és a támogatási szerződés
megkötésére.
82/2022. (V.24.) sz.
képviselő-testületi határozat
Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2022. évi
költségvetésének terhére a Sóskúti Fúvószenei Egyesület táboroztatási költségeihez 250.000.- Ft támogatást nyújt.
A képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és a támogatási szerződés megkötésére.
83/2022. (V.24.) sz.
képviselő-testületi határozat
Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2022.
évi költségvetésének terhére 2.500.000
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Ft-ot különít el és Celtis-Vepedo Kft.vel együttműködési megállapodást köt
és támogatja a rendezvényeit, amiért
a Celtis-Vepedo Kft. a sóskúti lakosok
részére 50%-os kedvezménnyel belépőjegy vásárlást és korlátozott számban
tiszteletjegyeket biztosít a Karavellába.
A képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére és az együttműködési megállapodás megkötésére.

85/2022. (V.24.) sz.
képviselő-testületi határozat

ajánlatot adó kivitelezővel szerződést
megkösse.
Határidő: 2022. június 15.
Felelős: polgármester, jegyző

84/2022. (V.24.) sz.
képviselő-testületi határozat
Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2022. évi
költségvetésének terhére a MASTERS
Akrobatikus rock and roll Sportegyesület
költségeihez – versenynevezési díjak, fellépőruhák vásárlása – 50.000.- Ft támogatást nyújt.
A képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és a támogatási szerződés megkötésére.

Sóskút Község Önkormányzat képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az alábbi, 5 millió forintot meghaladó munkálatok elvégzésére
folytasson le ajánlatkérést:
Sóskút, Árpád utcában csapadékvíz
elvezetési munkálatok elvégzése.
A képviselő-testület felhatalmazza
a polgármestert, hogy a legkedvezőbb
ajánlatot adó kivitelezővel szerződést
megkösse.
86/2022. (V.24.) sz.
képviselő-testületi határozat
Sóskút Község Önkormányzat képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a Sóskút, Kossuth u. 25. szám
alatti ingatlan kerítésépítési munkálatainak elvégzésére folytasson le ajánlatkérést.
A képviselő-testület felhatalmazza
a polgármestert, hogy a legkedvezőbb

87/2022. (V.24.) sz.
képviselő-testületi határozat
Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete 15.000.- Ft községi ösztöndíjban részesíti az alábbi versenyen elért
eredmények elismeréseként:
Utassy Jázmint az IFBB Gyerek Fitness Kupán csapatban 1. helyezés, az
IFBB-BSF Kaposvár Gyerek Fitness
Kupán csapatban 1. helyezés
Homonnay Hunort a 4. korcsoportos
Diákolimpián vívásban elért I. helyezés
Szalai Kornélt 8-9 éves B +30 kg-os
ﬁú kumite kategóriában II. helyezés,
Fudokan Országos Karate Bajnokságon
kumite kategóriában I. helyezés

Dr. Újházi Miklós
jegyző

König Ferenc
polgármester

Sóskút Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2022. évi II. féléves munkaterve
Javasolt napirendi pontok
Augusztus 23.
(kedd)
Szeptember 20.
(kedd)
Október
18.
(kedd)
November 15.
(kedd)
December 13.
(kedd)

1./ Előterjesztés a 2022. évi költségvetés módosítására
Előterjesztő: König Ferenc polgármester
1./ Beszámoló a Dimbes-Dombos Óvoda 2021/2022. nevelési évről és a
2022/2023 nevelési év indításának tapasztalatairól.
Előadó: Kovács Károlyné óvodavezető
1./ Tájékoztató a szennyvíztisztító felújításának előrehaladásáról és a
víziközmű szolgáltatás helyzetéről.
Felkért előadó: Lanku Ildikó ügyvezető, Érd és Térsége Víziközmű Kft.
1./ Tájékoztató az önkormányzat 2022. évi beruházásainak, felújításainak
előrehaladásáról.
Előadó: König Ferenc polgármester
1./ Közmeghallgatás
2./ Előterjesztés az önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosítására.
Előterjesztő: König Ferenc polgármester

Civil élet
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Tekerés három falun át...
Az idei tavasz várva várt eseménye a
3 falu 2 keréken kerékpáros rendezvény. Az elmúlt két évben nem került megrendezésre, ezért sokan már
nagyon várták, hogy újra nyeregbe
pattanjanak. Május 21. reggelén borongós-esős időre ébredtünk. A lelkes
bringások már reggel fél8tól regisztrálhattak Sóskúton. Nehezítésként eleredt az eső de kivártuk míg eláll és
negyed 9 körül elindult a lelkes csapat
rendőrök, polgárőrök felvezetésével
Pusztazámorra. Az idei vendéglátók
várták a sóskútiakat és innen indult a
menet közösen Tárnokra. 11 óra magasságában ért vissza a mezőny több
mint 200 fővel - gyerekek, idősek, ﬁatalok vegyesen – Sóskútra, ahol változatos ízű müzliszeletekkel és vízzel töltődhettek fel! Már szép napos
időben indultak vissza a főszervező
Pusztazámorra, hogy ott hotdogozással zárják a délelőttöt!

Köszönet illeti a polgárőrséget, a
rendőrséget a biztonság fenntartásáért, Sóskút Község Önkormányzatát
az anyagi segítségért, dr.Koncz Erikát az orvosi feladatok ellátásáért és a

Sóskút2000 minden segítőjét a szervezésért, lebonyolításért! Ez a nap szép
visszatérése volt a 3 falu 2 kerékennek, jövőre újra találkozunk!
Patocskai Nikolett
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Félévi értékelés
Beszélgetés König Ferenc polgármesterrel
– Az önkormányzatok, a település vezetőinek a feladatai közé tartozik, hogy
időnként áttekintsék az irányításuk
alá tartozó község tervezett fejlesztéseinek végrehajtását, és meghozzák az
esetleges változtatásokhoz szükséges
döntéseket. Az idei évben lassan elérkezünk az első félév végéhez. Ön
hogyan értékeli a Sóskúton zajló beruházásokat?
– A terveink megvalósítását, a beruházások befejezését befolyásolja a
gazdasági állapot, a háborús helyzet.
A képviselőtestület által kitűzött célokat igyekszünk megvalósítani, amit
befolyásolhat, hogy nem tudjuk, a kormány milyen döntéseket hoz az idén
az önkormányzatokkal kapcsolatban.
A tavalyi bevétel nagy részét már elköltöttük, bár még több beruházás zajlik a településen. Most fejeződött be a
Szabadság tér felújítása. Az útburkolati jeleket is újrafestettük.
A Géza utcát is felújítottuk, az út
két oldalát szegélyköveztük és új aszfaltréteg került elhelyezésre és egyben
egy gépkocsifordulót is kialakítottunk
az utca végén. Erre azért volt szükség,
mert lakossági kérésre az utca továbbra
is megmaradt zsákutcának. Előzőleg a
Wesselényi utca felújítását is befejeztük, ezt viacolorral burkoltuk, hiszen a

következő időkben még sok közműrákötés fog megtörténni, így a helyreállítás
sokkal könnyebben megvalósítható. Az
elmúlt hetekben a Szent István utcát is
szegélykővel láttuk el és itt is már megtörtént az új aszfaltréteg terítése. Jelen
pillanatban még az Árpád utcai vízelvezetésen dolgozunk, valamint a vízelvezetés következtében megsérült és az
elmúlt időszakban már megrongálódott
járdaszakasz kivitelezése fog lezajlani
egy 70-80 méter hosszan. A képviselő-testület pénzügyi helyzetünket ismerve pályázatot ír ki az Árpád utca
felújítására, mely a szegélykő kialakítást

és új aszfaltréteg megvalósítását jelenti.
A helyszíni bejárások alapján több lakos
is jelezte, hogy lehetséges részükre egy
olyan kezdeményezés, hogy az Árpád
utcát is a képviselő-testület zsákutcává
minősítse. Ez akkor valósulhat meg,
ha a lakosság nagyobb része ezt kérné.
Ebben az esetben a Szent László utcából nem lehetne áthajtani az Árpád úton
keresztül.
A munka azonban nem áll meg. A
képviselőtestület döntése alapján folytatjuk a továbbiakban is az útépítést.
Ennek érdekében a képviselőtestület
döntött arról, hogy árajánlatokat kér
az Árpád utca szegélykövezésére, aszfaltburkolatának felújítására, így ezen
a részen a munkálatok befejezéséhez
közelednek. A vízelvezetés megoldódott – a Szent László utca kivétel –, az
itt lakók kérték, hogy inkább ne készüljön járda, és a szép bokrokat, fákat
hagyjuk meg. Már tudjuk, a lakosság
aláírást gyűjt, hogy az Árpád utca is
zsákutca legyen. Ezt a képviselőtestület is támogatja.
Befejeztük a Liget utcai temetőben
a járdaépítéseket, így a sírokat kényelmesebben lehet majd megközelíteni. A
kapubejárónál a díszburkolatot megnövelve kialakítunk a következő hetekben egy halottbúcsúztató területet,
hogy ne kelljen sárban, vízben állni.
A sírok locsolására használatos vizet
is egy új kút kialakításával közvetlen
a járda és a sírok mellé áthelyeztük.
A következő hetek feladata, hogy a
jelenlegi személyelhelyezést megszüntessük és a temető oldalán egy
szeméttárolására szolgáló konténert
elhelyezzünk.
Néhány napon belül a labdarúgó
pályánál kerítést építünk és a pálya
mellett az iskolához és óvodához vezető gyalogos utat viacolorral fogjuk
burkolni.
– Az elhangzottak nagyrészt utak,
járdák építése, javítása, ez minden

Önkormányzati hírek

lakos számára egy örvendetes dolog.
Milyen más beruházásról tud beszámolni?
– A beruházások is folytatódnak,
ezek közé tartozik a zenekar székházának építése. Bízunk benne, hogy a
tervezett határidőt be tudjuk tartani.
Nagyon sok építőanyagból pillanatnyilag hiány van, akár a szigetelő-,
vagy a falazó anyagoknál, a járólapok
vagy a csempék esetében, de például
több hetet kellett várni, hogy a csatornavas is megérkezzen. Hangsúlyozom, nagyon reméljük, hogy sikerül a
határidőt tartani. Amikor a parkoló is
elkészül, akkor majd egy ünnepélyes
átadást is meg tudunk tartani.
– Az év eleje óta téma egy bölcsőde
építésének megkezdése, amivel foglalkozott korábban a Sóskúti Híradó
is. Köztudott, hogy Európai Uniós
támogatást kapott a település. Ezzel
kapcsolatban milyen új hírek vannak?
– A támogatási szerződés megérkezett, az építési beruházást az állami
Beruházási Ügynökség bonyolítja le,
központilag, ez jogszabályi előírás,
de természetesen az önkormányzatra
is hárul bőven feladat, a terveztetés,
a háttérmunka mind helyben marad.
Jelen pillanatban ott tartunk, hogy az
építkezés helye, ahová a bölcsőde kijelölésre került, a megvalósítás szempontjából vitatott. A bölcsőde mellett
a Bayer vezérigazgatóság gyönyörű
épülete található. Azt is ﬁgyelembe
kell venni, hogy Sóskút belterületén
nincs olyan terület, amely a bölcsőde
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számára megfelelő nagyságú beépíthetőséget biztosít. Jelenleg az építési
engedélyhez szükséges a Helyi Építési
Szabályzat módosítása, ami hónapokkal visszavetheti a megvalósítást.
A falu közepe most is zsúfolt reggelente óvodába, iskolába viszik a gyerekeket – gyakran gépkocsival –, én
sem látok olyan területet, ahová ezt
a bölcsődét oda lehetne építeni. Ez
egy ezer négyzetméter feletti ingatlan
igény, különböző udvarok, játszótér
tartozik hozzá, egyéb kiszolgáló épületekkel, parkolóval.
Arra gondoltunk, az állami beruházás ténye segíti, hogy minél előbb elkezdődjön a munka.
Ráadásul, minél tovább húzódik ez az
időpont, sajnos a költségek is egyre magasabbak lesznek. Erre is tudok példát
mondani. A napokban az útfelújításokról egyeztettem az egyik vállalkozóval,
aki a tervezett munkával kapcsolatban
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elmondta, hogy csak néhány hétre tudja
vállalni az árajánlatot, mivel az anyagés energiaárak, az adók, a bérköltségek
emelkedése miatt, a vonatkozó ár akár
a hatszorosára is emelkedhet. Mi magunk is úgy vagyunk, amit megtehetünk ma, ne halasszuk későbbre, mivel
ugyanaz a munka, jóval többe kerülne.
A „kasszát” nekünk is minden nap
meg kell nézni, hol állunk, mit tudunk
megcsinálni és ütemezni, hiszen lehet,
hogy holnapután a tervezett összeg már
nem elég.
– Most a beszélgetés alatt beruházásokról beszélgettünk, ez azt jelenti,
hogy továbbra is terveznek újabb beruházásokat?
– Igen. A képviselőtestület most is
felhatalmazást adott arra, hogy több
cégtől is kérjünk árajánlatokat a település több pontjainak tervezésére,
akár közterületre, akár épületekre. Fel
kell készülnünk arra, amennyiben lesz
pénz és lesz bevételünk, minél gyorsabban el is kell költeni, hogy minél
olcsóbban meg tudjuk oldani a beruházási terveinket.
Különböző tervek készülnek, amelyekhez látványterveket is készíttetünk. A megvalósítás előtt az ország
különböző pontjain járva, magam is
készítettem fotókat, felvételeket, hogy
ötleteket tudjunk adni a képviselőknek az építési lehetőségekről, mások
tapasztalatai alapján segítséget adjunk
a közös gondolkodáshoz, miként alakítsuk a jövő számára Sóskút területét.
– Köszönöm a beszélgetést.
Pusztay Sándor
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Az óvodában történt

Ballagás az óvodában
Kedves nagycsoportosok!
Egy nagyon szép verssel szeretnék elbúcsúzni tőletek.
Ti voltatok a kis kertem..
benne magok, bújva csendben.
Minden napon öntözgettem.
kis kertemet szeretgettem.
Jó szóval és bíztatással,
sok mesével és játékkal,
énekkel is, rajzolással....
ismerkedtünk a világgal.
Így nőttetek évről-évre,
kicsi magból már növényke...
Voltak néha zivatarok,
kisebb gondok, nagyobb bajok.
Szívünkben élt a szeretet,
így tűntek el a fellegek.
Elbúcsúzunk most tőletek,

nagyok vagytok, megnőtettetek!
Egy ölelés, egy simogatás....
Óvodásból lesz iskolás!
És ha néha erre jártok,

kis kertemben szép virágok,
mindig vár az óvodátok
Balla Piroska
Óvó néni

Gratulálunk kedves kollégánknak!

Búcsúzunk

Kolonitsné Fiser Noémi Óvodapedagógus szakdolgozatával harmadik helyezést ért el a Gál Ferenc Egyetem
Pedagógiai Karán.
Munkáját annyira kiválónak találták, hogy az Egyetem benevezte az Országos megmérettetésre is. Szakdolgozat témájának címe: Zenei képességek fejlesztése
a sóskúti néphagyományok/ népi gyermekjátékok alkalmasával a Dimbes-dombos Óvodában,
Gratulálunk és további sok sikert kívánunk neki.
Kovács Károlyné óvodavezető

2022. június 3-án elbúcsúztunk két kolléganőnktől.
Ondi Lajosné Erzsike dadusunknak és Péli Judit óvodapedagógusunknak több évtizedes odaadó munkáját köszöntünk meg. Az összejövetelen jelen voltak az intézményünk volt és jelen munkatársai. Búcsúbeszéddel,
virággal, ajándékkal, emléklappal és meglepetésdobozzal kívántunk nagyon jó egészséget, hosszú életet,
boldogságot nyugdíjas éveikre.
Kovács Károlyné
óvodavezető

Az óvodában történt
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Óvodai gyermeknap
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Az Andreettiben történt

Vidám napok...
...bár...picit szomorkodunk, de sokat
nevetünk ... 8. osztályos tanulóink búcsúznak a biztonságotadó iskolájuktól...
Vidám, „bolondozósballagás” és
bankett...
Egy délután Nagy Bandó Andrással.
Köszönjük a verseket, a humoros történeteket... Kicsik, nagyok jól érezték
magukat...
A program megrendelője Sóskút
Község Önkormányzata volt, szervezője pedig Henriette Házi.
Köszönöm kollégáim, és a technikai
személyzet segítségét, akik sokat tettek azért, hogy ilyen színvonalas műsor létrejöhetett iskolánkban.
Navratil Zsuzsi, Aranka Karácsonyné Domokos, Salty Well (Udvarhelyi
Ádám), Marsovszki Tibor, ...és sokan
mások!

Ezen a napon a rajzverseny díjazottjai is átvehették a jutalmukat! Gratulálunk!
Köszönöm az iskolánk támogatását
azoknak, akik a SÓSKÚTI ISKOLA
DIÁKJAIÉRT ALAPÍTVÁNY-on keresztül segítették a 2021–2022-es tanévben a diákság mindennapjait!
Kérem Őket, jövőre se feledkezzenek meg az iskolánkról, és a Sóskúton
tanuló gyerekekről!
Csodás nyarat, nagyon jó pihenést kívánok minden kedves olvasónak, a falu
lakosságának és az Andreettis szülőknek, kollégáknak, és diákoknak!
Kuzselné Schóber Ágnes
intézményvezető

Az Andreettiben történt
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A természettudomány háza tájáról

Ebben a tanévben, a vírushelyzet miatt, sok területi verseny elmaradt. Szerencsére, most már a helyzet engedi,
így májusban két természettudományi területi vetélkedőn
is részt vehettek a tanulóink Érden. Mindkét versenyre több iskola benevezett. Az Érdliget Általános Iskolában a nyolcadikosaink csapata (Homonnay Hunor, Kis
Becse Gáspár, Kisdi-Karabinszky Kolos) a negyedik, a
Gárdonyiban az ötödikes, hatodikos diákjainkból szeveződött kis csapat (Baranyai Lilla Szonja, Sófalvi Benedek Máté, Hauszleitner Bálint, Magyar Péter Alex)
a második helyen végzett. Gratulálunk a gyerekeknek

és felkészítő tanáruknak Kálmánné Bazsó Katalinnak.
A Pedagógiai Programban meghatározottak szerint a hatodik évfolyam év végén természetismeretből beszámolót
tart. A mostani évfolyam nagyon szépen teljesített. A kihúzott témákat PPT formájában dolgozták fel. Remek előadásokat hallhattunk! Számukra ez volt az első olyan megmérettetés, hogy társaik, tanáraik előtt bemutatót tartsanak.
Szimandl Rezsőné
mkv.
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Civil élet

Polkadélutánok – sorozatban

Akik jelen voltak május 14-én és június 11-én a Sóskúti Ifjúsági Zenekar
hagyományőrző Polkadélutánján, biztosan nem csalódtak. Előbbin ugyanis
zenekarunk 28. születésnapját ünnepeltük lelkes törzsközönségünkkel,
utóbbira pedig már vendégfellépőket
is hívhattunk. Köszönhető ez annak
is, hogy egyesületünk sikeresen pályázott a Bethlen Gábor Alapkezelőhöz a „nemzetiségi kulturális kezdeményezések” kategóriájában, amely
pályázat keretében Magyarország
Kormánya támogatásának köszönhetően 400 000,- Forint vissza nem térítendő támogatásban részesültünk.
A támogatásból zenekarunk olyan hasonló nemzetiségi műfajban tevékenykedő együttesekkel fűzheti szorosabbra
kapcsolatát, akikkel az évek során már
kölcsönös jó barátságot kötöttünk.
Egy-egy ilyen alkalomkor lehetőségünk nyílik nemcsak a közös zenélésre, valamint egymás zenekarának
meghallgatására, hanem fehér asztal
mellett szakmai eszmecserére és kötetlen baráti beszélgetésre is.

Nos utóbbi alkalommal a pilisvörösvári „Die Bergländer Buam” zenekar
látogatott el hozzánk Sóskútra. A hét
tagú ﬁatal együttes immár 6 éve szolgálja nemzetiségi kultúránk nemes ügyét.
2019-ben a ﬁúk felléptek már nálunk 25.
Jubileumi Fesztiválunkon és most is szívesen tettek eleget meghívásunknak.
A kedves közönség sem csalódott,
hiszen elnézve a táncos lábakat, a
Szent Flórián tér aszfaltját igen sok
cipő koptatta, amikor megszólaltak a
friss és régebbi melódiák!

Köszönjük Schuck Martinnak és
zenekarának a fantasztikus élményt,
amit a Sóskútról és a szűkebb s tágabb
környékről érkezett vendégeknek
okoztak!
Kedves közönségünk számára az
idei nyári programok tekintetében
még tartogatunk kellemes órákat Polkadélutánok tekintetében, hiszen július 9-én, valamint augusztus 13-án
és szeptember 10-én a Sóskúti Búcsú
alkalmából is szervezünk szabadtéri
polkadélutánokat, amelyekre szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!
Augusztusban is fogadunk majd vendégzenekart, hiszen egy szintén ﬁatal
szári zenekar a „Saarer Drei” együttes
érkezik hozzánk. Velük is, mint a júniusban vendégül látott „Die Bergländer
Buam” zenekarral, lehetőségünk lesz
majd a König étteremben egy közös
ebéd keretében mélyíteni zenei és baráti kapcsolatainkat. Szeptemberben
pedig, idei polkadélután – sorozatunk
utolsó alkalmán reményeink szerint
ismét a Sóskúti Szlovák Önkormányzattal karöltve rendezhetjük meg a
„Polkapusztnyik” délutánt!
Kaszás Sándor
Pályázati azonosító: NKULKP-1-2022/2-001461

Hirdetés
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FELHÍVÁS
A sóskúti 3051.–3161. hrsz. ingatlanok
tulajdonosainak!
A Jókai utca mögötti két új utca áramellátásához
igénybejelentést gyűjtünk az E-ON számára továbbításhoz. Az E-ON a tervezés előkészületeit megkezdte.
Az igénybejelentés ingyenes, már 21 ingatlan-tulajdonos jelentkezett, az E-ON azt elfogadta..

Információ és jelentkezés:
Bárdi Mária:
06/20-3136330, bardi43m@gmail.com

Termelői
gyümölcsvásár
Sóskúton!
Sóskút Fruct Kft.
Tel.: +36 30 240 3483,
06 23 348 177
2038 Sóskút, Orgona u. 12.
www.soskutfruct.hu,
facebook/Sóskúti Kertecske

Dr. Hudy Zoltán
06/20-5100639, dr.hudy.zoltan@gmail.com
21 ÉV UTÁN ITT A VÁLTOZÁS!

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

