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Áldott, békés húsvéti ünnepeket kívánunk
Sóskút Község Önkormányzat
Képviselő-testülete nevében!
König Ferenc
polgármester

Dr. Újházi Miklós
jegyző
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Megemlékezés
Egy évvel ezelőtt a március 15-ei községi megemlékezés elmaradt. Ezt követően az ország bezárt, elrendelték
az online oktatást és sorra a korlátozó
intézkedéseket. Idén márciusban is hasonló helyzettel kell szembe néznünk,
így az idei községi megemlékezést
már meg sem lehetett hagyományos
formájában tartani. A községi meg-

emlékezés részeként az iskolai tanulói
is ünnepi műsort szoktak készíteni,
idén ezt is másképp kellett megoldani,
hogy mégse maradjon el teljesen.
Végül a tavalyi megemlékezéshez hasonlóan az iskolai ünnepi műsorról egy
ﬁlm készült, amit bárki megnézhetett,
megnézhet. A ﬁlm elérhető az iskola
honlapján.

Az ünnepi műsor elkészítéséért köszönet a 4. évfolyam, a fuvola-furulya
tanszak, a felkészítő pedagógusoknak
Lőrincz Hortenziának, Kostyánszkiné Juditnak, Rávai Ildikónak, Csoma
Bernadettnek, valamint a művésztanároknak Fodor Miklósnak, Bakos Tamásnak, Honyecz Ferencnek, Kuzselné
Schóber Ágnes iskolaigazgatónak.
A falunkat ábrázoló szép fotókat
Mátrai Sándor, a felvételt és a kisﬁlmet Mohácsy Lőrinc Ágoston és Heﬀner Gergő készítette.
A 1848-as emlékműnél az önkormányzat, a képviselő-testület, országgyűlési képviselőnk, a helyi civil szervezetek és vállalkozók nevében König
Ferenc polgármester hétfőn délelőtt
helyezte ki a koszorúkat.
Önkormányzat

Anyakönyvi hírek
Újszülöttek

Halálesetek:

Gyimóthy Sára Borbála született: 2021. február 12.
anyja neve: Glaszhütter Nikoletta
Mayer-Nagy Jonatán született: 2021. február 13. anyja
neve: Mayer Zsóﬁa

Házasságkötések
Pátrovics Nóra – Németh Zsolt 2020. december
Bari Mónika – Józsa Áron
Juhász Katalin – Kovács Gyula János
Katus Bianka – Végh Norbert
Rátkay Diána Etelka – Páncél Péter
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Kozonics László Ferenc (1955)
Aradi Ervin (1971)
Gerhát Jánosné szül.:Papp Erzsébet (1935)
Kis László (1936)
Standi Judit Mária (1955)
Popják Imre (1932)
Varga Lászlóné szül.: Balla Olga (1934)
Huri Pál (1937)
Molnár Sándor (1942)
Kuzsel Imre (1930)
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Sóskút Község Önkormányzat költségvetéséről
A Sóskút Község Önkormányzat 3/2021.(III.8.)
önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi
költségvetéséről
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020.(XI.3.) kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzet ideje alatt, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. tv. 46. § (4) bekezdése alapján Sóskút Község Önkormányzat Képviselőtestületének hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk
(2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában
meghatározott feladatkörben eljárva a 2021. évi költségvetéséről a következők szerint rendelkezem:
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) Az önkormányzat 2021. évi költségvetése összevont
mérlegének:
a) bevételi főösszegét 1.319.212.737 Ft-ban, azaz egymilliárd-háromszáztizenkilencmillió-kétszáztizenkétezer-hétszázharminchét forintban
b) kiadási főösszegét 1.319.212.737 Ft-ban, azaz egymilliárd-háromszáztizenkilencmillió-kétszáztizenkétezer-hétszázharminchét forintban
határozom meg.
(2) A Dimbes-Dombos Óvoda 2021. évi költségvetése
összevont mérlegének:
a) bevételi főösszegét 135.786.000 Ft-ban, azaz százharmincötmillió-hétszáznyolcvanhatezer forintban
b) kiadási főösszegét 135.786.000 Ft-ban, azaz százhar-

mincötmillió-hétszáznyolcvanhatezer forintban
határozom meg.
(3) A Sóskúti Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetése összevont mérlegének:
a) bevételi főösszegét 111.080.000 Ft-ban, azaz száztizenegymillió-nyolcvanezer forintban
b) kiadási főösszegét 111.080.000 Ft-ban, azaz száztizenegymillió-nyolcvanezer forintban
határozom meg.
(
4) A képviselő-testület a 2021. évi költségvetést részletesen
az alábbiak szerint határozza meg:
a) Önkormányzat:
918.545.846 Ft működési, közhatalmi bevétel
21.000.000 Ft felhalmozási bevétel
829.532.737 Ft működési és ﬁnanszírozási kiadás
489.680.000 Ft felhalmozási és ﬁnanszírozási kiadás
a költségvetési hiány/többlet:
379.666.891 Ft költségvetési hiány, melynek fedezete
379.666.891 Ft előző évi költségvetési maradvány
igénybevétele
b) Dimbes-Dombos Óvoda
130.674.439 Ft működési bevétel, melyből
130.673.439 Ft, az irányító szervtől kapott támogatás
(intézményi ﬁnanszírozás működésre)
3.810.000 Ft felhalmozási bevétel, melyből
3.810.000 Ft az irányító szervtől kapott támogatás
(intézményi ﬁnanszírozás felhalmozásra)
131.976.000 Ft működési kiadás
3.810.000 Ft felhalmozási kiadás
a költségvetési hiány/többlet:
1.301.561 Ft költségvetési hiány, melynek fedezete
1.301.561 Ft előző évi költségvetési maradvány
igénybevétele
c) Sóskúti KÖH
104.052.787 Ft működési bevétel, melyből
25.000.000 Ft működési célú támogatás
(Pusztazámor hozzájárulása)
77.781.787 Ft belső ﬁnanszírozási bevétel
(intézményi ﬁnanszírozás működésre)
1.270.000 Ft felhalmozási bevétel, melyből
1.270.000 Ft az irányító szervtől kapott támogatás
(intézményi ﬁnanszírozás felhalmozásra)
109.810.000 Ft működési kiadás
1.270.000 Ft felhalmozási kiadás
a költségvetési hiány/többlet:
7.027.213 Ft költségvetési hiány, melynek fedezete
7.027.213 Ft előző évi költségvetési maradvány
igénybevétele
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Költségvetési bevételek és kiadások
4. §
Az önkormányzat költségvetési bevételeinek forrásonkénti
és kiadásainak címenkénti részletezését tartalmazó pénzügyi
mérleget az 1. sz. táblázat, az ehhez kapcsolódó ﬁnanszírozási egyenleget a 2. sz. táblázat tartalmazza. Az Önkormányzat
kötelező feladatai bevételeinek forrásonkénti és kiadásainak
címenkénti részletezését tartalmazó pénzügyi mérleget az
3. sz. táblázat, az ehhez kapcsolódó ﬁnanszírozási egyenleget a 4. sz. táblázat tartalmazza. Az Önkormányzat önként
vállalt feladatai bevételeinek forrásonkénti és kiadásainak
címenkénti részletezését tartalmazó pénzügyi mérleget az 5.
sz. táblázat, az ehhez kapcsolódó ﬁnanszírozási egyenleget a
6. sz. táblázat tartalmazza.
5. §
(1) Az önkormányzat működési, fenntartási és ﬁnanszírozási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következőkben határozza meg:
működési előirányzat összesen:
724.207.053 Ft
személyi jellegű kiadás
72.600.000 Ft
munkaadókat terhelő járulékok
11.600.000 Ft
dologi kiadások
155.000.000 Ft
ellátottak juttatásai
22.000.000 Ft
speciális célú támogatás
19.700.000 Ft
átadott pénzeszköz
34.000.000 Ft
ﬁnanszírozási kiadások
218.153.819 Ft
beﬁzetések (szolidaritási hozzájárulás)
191.153.234 Ft
(2) A Dimbes-Dombos Óvoda működési kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következőkben határozza meg:
működési előirányzat összesen:
131.976.000 Ft
személyi jellegű kiadás
103.920.000 Ft
munkaadókat terhelő járulékok
16.556.000 Ft
dologi kiadások
11.500.000 Ft
(3) A Sóskúti Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következőkben
határozza meg:
működési előirányzat összesen:
109.810.000 Ft
személyi jellegű kiadás
82.060.000 Ft
munkaadókat terhelő járulékok
13.500.000 Ft
dologi kiadások
14.250.000 Ft
(4) Az önkormányzat költségvetési szervei és feladatai működési bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként és
címenként a 7., 9/A., 9/B., 12., 13., 15. sz. táblázat tartalmazza.

felújítások előirányzata
200.000.000 Ft
felhalmozási célú átadott pénzeszköz
4.600.000 Ft
felhalmozási célú ﬁnanszírozási kiadás
5.080.000 Ft
(2) A Sóskúti Közös Önkormányzati Hivatal beruházási kiadásai összesen 1.270.000 Ft
(3) A Dimbes-Dombos Óvoda beruházási kiadásai összesen 3.810.000 Ft
(4) Az önkormányzat és költségvetési szervei beruházási (felhalmozási) és felújítási kiadásait feladatonként a 8.,
9/A., 9/B, 10., 11. és 14. sz. táblázat tartalmazza.
7. §
Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének általános
tartaléka 105.325.684 Ft, azaz százötmillió-háromszázhuszonötezer-hatszáznyolcvannégy forint.
Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének fejlesztési
tartaléka 80.000.000 Ft, azaz nyolcvan-millió forint.
A tartalékokat a rendelet 16. sz. táblázata tartalmazza.
8. §
Az önkormányzat 2021-ben induló több éves kihatással
járó beszerzést nem tervez.
9. §
Az Önkormányzatnak jelenleg folyamatban lévő, EU támogatással megvalósuló projektje nincs.
10. §
Az önkormányzatnak a 2021. évben adósságot keletkeztető
ügylete nincs. Kezességvállalásból fennálló kötelezettsége
nincs.
A költségvetési létszámkeret
11. §
(1) Az önkormányzat költségvetési szerveinek létszámkeretét a 7. sz. táblázatban feltüntetett részletezésben állapítom
meg. Az önkormányzat kiadásai között a 2021. évben közfoglalkoztatást nem tervez.
(2) A Dimbes-Dombos Óvoda esetében az engedélyezett
létszámkeretet a 9/B. sz. táblázat tartalmazza.
(3) A Sóskúti Közös Önkormányzati Hivatal esetében
az engedélyezett létszámkeretet a 9/A. sz. táblázat tartalmazza.

6. §
(1) Az önkormányzat beruházási, felújítási és felhalmozási kiadásai összesen 409.680.000 Ft
A felújítási és felhalmozási kiadásokból a
beruházások előirányzata
200.000.000 Ft

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok.
12. §
Az önkormányzat és a költségvetés szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
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13. §
(1) A képviselő-testület, valamint a 2011. évi CXXVIII. tv.
46. § (4) bekezdése rendelkezései alapján a képviselő-testület hatáskörében eljáró polgármester kizárólagos határkörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, vagy
a képviselő-testület, valamint a 2011. évi CXXVIII. tv. 46.
§ (4) bekezdése rendelkezései alapján a képviselő-testület
hatáskörében eljáró polgármester határozatában dönt a költségvetésben nem szereplő kiadásról, a polgármester és az
óvodavezető ennek megfelelően módosíthatja a helyi önkormányzat, a Dimbes-Dombos Óvoda, valamint a Sóskúti Közös Önkormányzati Hivatal bevételeit és kiadásait.
14. §
(1) A működési kiadások – a főösszeg megváltoztatása nélkül
- az intézményen belül átcsoportosíthatóak. Ha az átcsoportosításra magasabb szintű jogszabály rendelkezésére, vagy a
képviselő-testület határozata, valamint a 2011. évi CXXVIII.
tv. 46. § (4) bekezdése szerint a képviselő-testület hatáskörében eljáró polgármester határozata alapján van szükség, akkor az, az összeghatárra tekintet nélkül végrehajtandó. A polgármester önálló hatáskörében eljárva a költségvetési évben
alkalmanként 1.000. 000 Ft-ig dönthet az átcsoportosításról,
azonban az összes átcsoportosítás a tárgyévben összesen nem
haladhatja meg az 5.000.000 Ft-ot, a Közös Önkormányzati
Hivatal vonatkozásában a 2.000.000 Ft-ot. Az óvodavezető
önállóan a költségvetési évben alkalmanként 500. 000 Ft-ig
dönthet az átcsoportosításról, azonban az összes átcsoportosítás a tárgyévben összesen nem haladhatja meg az 2.000.000
Ft-ot. Az előirányzat módosításról a jegyző előkészítésében
a polgármester, illetve az óvodavezető a képviselő-testületet
negyedévente tájékoztatja.
(2) A polgármester az általános tartalék felhasználásáról a
költségvetési évben alkalmanként 2.000.000 Ft-ig önállóan
rendelkezhet, azonban az összes felhasználás a tárgyévben
együttesen nem haladhatja meg a tartalék tíz százalékát. Az
általános tartalék felhasználásáról a jegyző előkészítésében a
polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja.
(3) A polgármester a fejlesztési tartalék felhasználásáról a költségvetési évben önálló hatáskörében eljárva
alkalmanként 2.000.000 Ft-ig önállóan rendelkezhet, azonban az összes felhasználás a tárgyévben együttesen nem haladhatja meg a tartalék öt százalékát. A fejlesztési tartalék
felhasználásáról a jegyző előkészítésében a polgármester a
képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja.
(4) A polgármester az általános és fejlesztési tartalékot a
2011. évi CXXVIII. tv. 46. § (4) bekezdése szerint, a képviselő-testület hatáskörében eljárva a (2) és (3) bekezdésekben
foglalt korlátokon túl is felhasználhatja. Ez esetben ﬁgyelem-

Önkormányzati hírek

mel kell lenni a törvény rendelkezései szerinti arányosság és
szükségesség követelményére. Ebben az esetben a tartalékok
felhasználásának szándékáról, a jegyző előkészítésében, a
polgármester a képviselő-testületet legkésőbb a döntése meghozatala előtt három nappal köteles tájékoztatni.
(5)A jóváhagyott előirányzatokon belül a polgármester
önálló hatáskörben eljárva alkalmanként nettó 3.000.000
Ft-ig vállalhat kötelezettséget. Ennél nagyobb összegű kötelezettségvállalásról a polgármester a 2011. évi CXXVIII.
tv. 46. § (4) bekezdése szerint a képviselő-testület hatáskörében eljárva határozhat.
(6) A jóváhagyott előirányzatokon belül az óvodavezető alkalmanként nettó 500.000 Ft-ig vállalhat kötelezettséget. Ennél nagyobb összegű kötelezettségvállalásról a képviselő-testület, vagy a 2011. évi CXXVIII. tv. 46. § (4) bekezdése szerint
a képviselő-testület hatáskörében eljáró polgármester határoz.
(7) 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.
15. §
A többletbevételek, valamint a feladatok elmaradásából
származó megtakarítások felhasználására csak a képviselő-testület, vagy 2011. évi CXXVIII. tv. 46. § (4) bekezdése
szerint a képviselő-testület hatáskörében eljáró polgármester engedélyével kerülhet sor.
16. §
(1) Az újszülöttek támogatására egy jogosult tekintetében
felhasználható összeg 50.000 Ft.
(2) A helyi lakos eltemettetéséről gondoskodók támogatására egy jogosult tekintetében felhasználható összeg 50.000 Ft.
Záró rendelkezés
17. §
(1) Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2021. január 1-ig visszamenőleg kell alkalmazni.
(2) Jelen költségvetési rendeletet a veszélyhelyzet megszűnése után legkésőbb hatvan napon belül felül kell vizsgálni.
Dr. Újházi Miklós
jegyző

König Ferenc
polgármester

A rendeletet a polgármester 2021. március 8-án alkotta
meg, kihirdetve 2021. március 8. napján lett.
Dr. Újházi Miklós
jegyző

Önkormányzati hírek
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Önkormányzati határozatok
7/2021.(II.12.) számú határozat
Iskolai, óvodai parkoló és kosárlabdapálya
térvilágításának kiépítése – emelőkosaras
autó bérlése
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020.
(XI.3.) kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzet ideje alatt, a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. tv. 46. § (4) bekezdésében
biztosított hatáskörömben eljárva a következőkről rendelkezem:
Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének
terhére 508.000 Ft-ot különítek el az iskolai, óvodai
parkolók és kosárlabda pálya térvilágításának kiépítéséhez szükséges emelőkosaras autó bérlésére.
A 2011. évi CXXVIII. tv. 46. § (4) bekezdés
rendelkezései szerint a veszélyhelyzet ideje alatt a
képviselő-testület hatáskörét a polgármester gyakorolja. Vagyis jelen döntés meghozatalára, és valamennyi szükséges intézkedés megtételére, ideértve
az átadásról-átvételről szóló szerződés megkötését
is, önállóan eljárva, hatáskörrel rendelkezem.
8/2021.(II.12.) számú határozat
Sóskúti Iskola Diákjaiért Alapítvány
támogatása
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020.
(XI.3.) kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzet ideje alatt, a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. tv. 46. § (4) bekezdésében
biztosított hatáskörömben eljárva a következőkről rendelkezem:
Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének
terhére 715.200 Ft-tal támogatja a Sóskúti Iskola Diákjaiért Alapítványt (2038 Sóskút, Tulipán
u. 9.). A támogatás összegét az iskolai dolgozók
egészségügyi szűrővizsgálatára kell felhasználni.
A 2011. évi CXXVIII. tv. 46. § (4) bekezdés
rendelkezései szerint a veszélyhelyzet ideje alatt a
képviselő-testület hatáskörét a polgármester gyakorolja. Vagyis jelen döntés meghozatalára, és valamennyi szükséges intézkedés megtételére, ideértve
az átadásról-átvételről szóló szerződés megkötését
is, önállóan eljárva, hatáskörrel rendelkezem.
9/2021.(II.23.) számú határozat
Az önkormányzat tulajdonában lévő 753.
hrsz-ú ingatlan 12/72-ed részének eladása
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020.
(XI.3.) kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzet ideje alatt, a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. tv. 46. § (4) bekezdésében
biztosított hatáskörömben eljárva a következőkről rendelkezem:
A Képviselő-testület véleményét ﬁgyelembe
véve az önkormányzat tulajdonában lévő Sóskút,
Patak utca 753. hrsz-ú 370 m2 12/72-ed arányú ré-

szének eladásához hozzájárulok Kuzselné Schóber
Ágnes részére, az ingatlanrész vételára 110.000 Ft,
melyet a szerződéskötéskor a vevő egy összegben
ﬁzet meg, a szerződéskötés és a földhivatali eljárás
költségét az önkormányzat vállalja.
A 2011. évi CXXVIII. tv. 46. § (4) bekezdés
rendelkezései szerint a veszélyhelyzet ideje alatt
a képviselő-testület hatáskörét a polgármester
gyakorolja. Vagyis jelen döntés meghozatalára,
és valamennyi szükséges intézkedés megtételére,
ideértve az átadásról-átvételről szóló szerződés
megkötését is, önállóan eljárva, hatáskörrel rendelkezem.
10/2021.(II.23.) számú határozat
Szemét elszállítás és hulladéklerakóba történő
lerakói díj
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020.
(XI.3.) kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzet ideje alatt, a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. tv. 46. § (4) bekezdésében
biztosított hatáskörömben eljárva a következőkről rendelkezem:
Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének
terhére az önkormányzat tulajdonában lévő Sóskút, Kossuth Lajos u. 10. szám alatti ingatlanon
összegyűjtött hulladék elszállítására és lerakóban
történő elhelyezésére összesen 3.000.000 Ft-ot
biztosítok.
A 2011. évi CXXVIII. tv. 46. § (4) bekezdés
rendelkezései szerint a veszélyhelyzet ideje alatt a
képviselő-testület hatáskörét a polgármester gyakorolja. Vagyis jelen döntés meghozatalára, és valamennyi szükséges intézkedés megtételére, ideértve
az átadásról-átvételről szóló szerződés megkötését
is, önállóan eljárva, hatáskörrel rendelkezem.
11/2021.(III.8.) számú határozat
Az iskolai községi ünnepségek támogatása
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020.
(XI.3.) kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzet ideje alatt, a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. tv. 46. § (4) bekezdésében
biztosított hatáskörömben eljárva a következőkről rendelkezem:
Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének
terhére az Andreetti Károly Általános és Művészeti Iskola községi rendezvényeit (március 15-ei
és október 23-ai megemlékezés) 2021. évben az
alábbiak szerint támogatja:
Az önkormányzat 2000 Ft vásárlási utalványt
ad minden műsorban részt vevő diák számára,
10.000 Ft vásárlási utalványt ad minden felkészítő tanár számára, legfeljebb öt főnek, 30.000 Ft
támogatást nyújt díszlet vásárlásra.
A 2011. évi CXXVIII. tv. 46. § (4) bekezdés
rendelkezései szerint a veszélyhelyzet ideje alatt a

képviselő-testület hatáskörét a polgármester gyakorolja. Vagyis jelen döntés meghozatalára, és valamennyi szükséges intézkedés megtételére, ideértve
az átadásról-átvételről szóló szerződés megkötését
is, önállóan eljárva, hatáskörrel rendelkezem.
12/2021.(III.8.) számú határozat
A Sóskúti Közös Önkormányzati Hivatal
2021. évi költségvetéséről
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020.
(XI.3.) kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzet ideje alatt, a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. tv. 46. § (4) bekezdésében
biztosított hatáskörömben eljárva a következőkről rendelkezem:
1./ A Sóskúti Közös Önkormányzati Hivatal
2021. évi költségvetését a határozat melléklete
szerinti tartalommal jóváhagyom.
2./ Jelen költségvetési határozatot a veszélyhelyzet megszűnése után legkésőbb hatvan napon
belül felül kell vizsgálni.
A 2011. évi CXXVIII. tv. 46. § (4) bekezdés
rendelkezései szerint a veszélyhelyzet ideje alatt
a képviselő-testület hatáskörét a polgármester
gyakorolja. Vagyis jelen döntés meghozatalára,
és valamennyi szükséges intézkedés megtételére,
ideértve az átadásról-átvételről szóló szerződés
megkötését is, önállóan eljárva, hatáskörrel rendelkezem.
13/2021.(III.10.) számú határozat
Az iskolai irodakonténerre előtető
megrendelése
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020.
(XI.3.) kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzet ideje alatt, a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. tv. 46. § (4) bekezdésében
biztosított hatáskörömben eljárva a következőkről rendelkezem:
A Fémfeldolgozó Fejlesztő és Kereskedelmi
Kft árajánlata és az előzetesen egyeztetett műszaki adatok alapján az önkormányzat 2021. évi
költségvetésének terhére megrendelem az általános iskola udvarán lévő irodakonténerre előtető
készítését bruttó 1.680.210 Ft-ért.
A 2011. évi CXXVIII. tv. 46. § (4) bekezdés
rendelkezései szerint a veszélyhelyzet ideje alatt a
képviselő-testület hatáskörét a polgármester gyakorolja. Vagyis jelen döntés meghozatalára, és valamennyi szükséges intézkedés megtételére, ideértve
az átadásról-átvételről szóló szerződés megkötését
is, önállóan eljárva, hatáskörrel rendelkezem.
König Ferenc
polgármester

Dr. Újházi Miklós
jegyző
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Sóskúton történt

Emberi felelőtlenség
Március 13-án, szombaton kora reggel a Szabadság téren gejzír tört fel
az aszfaltból. A csatorna fedél alól
a szennyvíz az úttestre folyt, és ott
hömpölygött, amit azonnal jelentettünk is az ügyeletnek, akik egy másik
helyszíni hibaelhárítás után meg is
jelentek javításhoz szükséges autókkal. A fő utcai aknákat megvizsgálva
látható volt, hogy a Polgármesteri Hivataltól a templom felé minden akna
csurig volt szennyvízzel, nem tudott
tovább folyni. Ellenkező irányba még
a Szabadság téren az akna megnyitása után tapasztaltuk, hogy az el van
dugulva. Erről az állapotról készültek
képek, és arról is, amikor közel két
óra munka után megtaláltuk a hiba
forrását, mely két zsák képében okozta a problémát. Egy óriási műanyag
zsák és egy régi parasztzsák zárta el
a szennyvíz továbbfolyásának útját.
Ilyenkor merül fel az emberben, hogy
lehetnek olyan felelőtlenek egyesek,
hogy mások vagyonát veszélyeztetik,
hiszen a feltorlódó szennyvíz alagso-

rokat, pincéket is elönthetett volna.
Ezek a zsákok véletlenül nem kerülhettek a rendszerbe, méretük miatt
a lakásokból nem valószínűsíthető,
hogy eljutott volna idáig, hanem a jóval vastagabb ellenőrző nyílásoknál
dobhatták be szándékosan. A fotók is
magukért beszélnek.
König Ferenc
polgármester

Sóskúton történt
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Önkéntesek a Meredek utcában

A hosszú hallgatásunk nem azt jelenti,
hogy „covid” álmát aludta a Sóskúti
Öreghegyért Egyesület. A pandémia
feszült hónapjai, a közös alkotások
lehetőségének hiánya mindnyájunkat megviselt, pedig megterveztük
a 2020. tavasz beköszöntével induló
programjainkat, amelyekkel továbbra
is az Öreghegy lakóinak kívántunk
segíteni ﬁzikai erőnk és tagdíjaink
véges összegéig, számítva tevőleges
közreműködésükre.
Az Önkormányzat által végzett útépítési, útjavítási munkákhoz csatlakozott az az önkéntes felajánlás és
munka több tagunk részéről, hogy a
feljavított utak mentén a területet is
rendezetté varázsoljuk. Február 27-én
a kivitelezéshez az Egyesület techni-

Maszkot viseltünk és óvatos távolság tartással vigyáztunk egymásra.
Önkénteseink lelkes munkájának
eredménye egy olyan szabad terület
lett, amely a kirándulók, a haranglábra kíváncsi turisták pihenőhelyévé alakítható, de ez már egy második „kis
lépés” lehet.
Lochmajer Józsefné
Sóskúti Öreghegyért Egyesület
kai segítséget biztosított ágaprító gép
bérlésével.

Minden kis lépésnek
fontos szerepe van
Az első „kis lépésünk” a Meredek utca
elején levő terület kitisztítása, gallyak,
faágak eltakarítása, bozót irtás és kevésbé kulturált embertársaink frissen
eldobott szemetének összeszedése.

Húsvét
Húsvét szent ünnepén,
bűnbánat idején,
Menjünk a templomba,
s álljunk meg küszöbén.
Szánjuk-bánjunk mindent
amit elkövettünk,
Kövessük meg Krisztust,
aki meghalt értünk.
Megváltásért mondjunk
szívből köszönetet,
Majd köszöntsük együtt
az örömünnepet.
Kezdődhet a poharazás,
tojásfestés, locsolkodás,
Fűzfasibás legényjárás,
éljen sok szép régi szokás.
2021.
Tormássy Erzsébet
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Az Andreettiben történt

Az Érdi Tankerületi Központ hirdetménye
Hirdetmény a 2021/2022 tanév
első évfolyamára történő általános iskolai beiratkozás rendjéről
A nemzeti köznevelésről szóló 2011.
évi CXC. törvény (továbbiakban:
Nkt.) 50 § (7) bekezdése alapján az iskolába a tanköteles tanulókat az első
évfolyamra jogszabályban meghatározott időszakban kell beíratni. A beiratkozásra meghatározott időt a helyben szokásos módon közzé kell tenni.
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatról szóló 20/2012.
(VIII.31.) EMMI rendelet (továbbiakban: Rendelet) 22. § (1) pontjában a (2)
bekezdésben foglaltak ﬁgyelembevételével az iskolai beiratkozás idejéről,
az erről való döntés és a jogorvoslat
benyújtásának határidejéről a fenntartó közleményt vagy hirdetményt
köteles közzétenni a helyben szokásos módon, a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább harminc
nappal, amelyet megküld az illetékességi területén működő települési
önkormányzatok részére. A Rendelet
22.§ (2) pontja alapján az adott évben
tanköteles korban lépő gyermeket a
szülő április 1-je és április 30-a között
– a tanév rendjéről szóló miniszteri
rendeletben meghatározott, a fenntartó által közleményben
vagy hirdetményben közzétett időpontban – köteles
beíratni a lakóhelye szerint
illetékes vagy a választott
iskola első évfolyamára.
Amennyiben a választott
iskola intézményvezetője a
gyermek felvételét elutasító
döntést hoz, a szülő a gyermekét a döntés véglegessé
válását követő öt napon belül köteles beíratni a kötelező felvételt biztosító iskola
első évfolyamára.

A 2020/2021. tanév rendjéről szóló
27/2020. (VIII. 11.) EMMI rendelet 7.
§, az Nkt. 50.§ (7) bekezdése alapján
az iskola első évfolyamára a tanköteles tanulókat 2021. április 15-16-án
kell beíratni.
Fentiek alapján a 2021/2022. tanévre az általános iskolai első osztályokba történő beiratkozás időpontjait az
alábbiak szerint határozom meg:
2021. április 15-én (csütörtökön) 8
órától 18 óráig,
2021. április 16-án (pénteken) 8 órától 17 óráig.
Az óvodai és általános iskolai beiratkozások rendkívüli szabályairól
szóló 19/2021. (III.10.) EMMI határozat értelmében a 2021/2022. tanévre
történő beiratkozás a szokásos módon
és ütemezésben történhet meg, azonban a szülőknek/gondviselőnek nem
szükséges feltétlenül személyesen
megjelennie az intézményben, hanem
elektronikus úton is eljárhat.
A beiratkozással – ide értve az
elektronikus (online) úton történő
beiratkozással kapcsolatos további
tudnivalókat a folyamatosan frissülő
honlapunkon a későbbiekben teszem
közzé, melyről az általános iskolákat
is értesítem.
Az Nkt. 45. § (1) bekezdése értelmében Magyarországon minden gyermek
köteles az intézményes nevelés-okta-

tásban részt venni, tankötelezettségét
teljesíteni.
A tanköteles korba lépő, azaz a
2015. augusztus 31-én, vagy az ellőtt
született gyermekét a szülő a hirdetményben közzétett időpontban köteles
beíratni a lakóhelye, ennek hiányában
tartózkodási helye szerint illetékes
vagy a választott iskola első évfolyamára.
Az Nkt. 50. § (6) bekezdése alapján
az általános iskola, köteles felvenni
azt a tanköteles tanulót, aki életvitelszerűen az általános iskola körzetében lakik (kötelező felvételt biztosító
iskola). A kötelező felvételt biztosító
iskolák körzeteiről az Érdi Tankerületi
Központ 2021. február 25-én Határozatot tett közzé a honlapján.
A felvételről első fokon az iskola
intézményvezetője 2021. május 05-ig
dönt (az EMMI rendeletben foglalt
eljárásrend szerint). A jelentkezés elutasítása esetén a szülő az Nkt. 37. §
(2)-(3) bekezdése értelmében jogszabálysértésre vagy érdeksérelemre hivatkozással nyújthat be fellebbezési
kérelmet a kézhezvételtől számított 15
napon belül az adott intézmény fenntartójához.
Felhívom a ﬁgyelmet arra, hogy
a körzet meghatározás nem érinti a
szülő szabad iskolaválasztáshoz való
jogát. Azonban amennyiben a választott iskola intézményvezetője
a gyermek felvételét elutasító döntést hoz, a szülő a
gyermekét a döntés jogerőre
emelkedését követő 5 napon
belül köteles beíratni a kötelező felvételt biztosító iskola
első évfolyamára.
Kérem a kedves szülőket,
hogy a jelzett napokon tegyenek eleget gyermekük beíratásával kapcsolatos kötelezettségüknek!
Rigó Katalin
tankerületi igazgató

Az Andreettiben történt
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Online ünneplés
Az elmúlt évhez hasonlóan ismét nem
rendezhettük meg a nézők, a diákok
személyes részvétele mellett az 18481849 évi forradalom és szabadságharc
évfordulójának ünnepi rendezvényét.
A diákok, a pedagógusok a laptopok
képernyője előtt ülve nézhették, hallgathatták végig a 173. évvel ezelőtti
eseményekre emlékező ünnepi beszédet, a rendhagyó műsort.
Mindenki láthatta, tapasztalhatta,
mivé lesz a világ egy pillanat alatt.
Egy éve történt március idusán, hogy
tanteremen kívüli digitális oktatást
rendelték el a járványveszély miatt.
Most sincs sajnos másképp! Egy kicsit
most is hősök a diákok, mint annak
idején a márciusi ifjak.
Miért gondolom ezt? Azért, mert
ebben a nehéz időszakban is jó érzés, ha valaki az ünnep hangulatával
feltöltődik. Nagyon remélem, sokan
lesznek ilyenek, itt Sóskúton és Pusztazámoron és az internet segítségével
messze távolban is.
Több oldalról lehet megközelíteni nemzeti hőseink cselekedeteit. Az
események minden egyes mozzanata
hordoz tanulságot, példaértékű mondanivalót. Ebben az évben arra ﬁgyeljünk oda, hogy milyen összhang,
csapatmunka és szabadságvágy jellemezte a márciusi ifjakat, még akkor is,
ha szinte a véletlenek összjátékának, a
spontán, mégis sorsszerűen alakuló
események sorának tűnnek utólag a
történtek.
173 évvel ezelőtt Petőﬁ és társai egy
csapatot alkottak. Megvolt ebben a
csapatban mindenkinek a feladata. S
tudták, hogy mi a céljuk. Győzni akartak. Csapatként tették, amit tettek, s a
spontán alakuló körülmények között
is ez a fegyelmezett összjáték volt az,
ami győzelemre vezette őket.
Vizsgáljuk meg ebből a szempontból
saját világunkat. Tudunk-e mi csapatként összefogni akkor, amikor hirtelen
az otthonunkba kényszerülünk a cso-

dálatos tavaszi napokon a pandémia
miatt, amikor a szabadság szó felértékelődik. Bízom benne, hogy tudunk!
Most is csapatként készültek a diákok
erre a szép ünnepre.
A műsorban elhangzott, több szép
dal, népdal a művészeti tagozat diákjainak és tanárainak előadásában.
Ilyen volt a Hidegen fújnak a szelek,
című csodálatos népdal. Idézzünk belőle:
„Hidegen fújnak a szelek, azok nem
jót jelentenek
Szabad élet, szabad madár, jajj, de
szép, ki szabadon jár.
Járnék én is, ha járhatnék, ha magammal szabad lennék.
Nem vagyok magammal szabad, kezemen, lábamon lakat.
Hidegen fújnak a szelek, Azok nem
jót jelentenek.”
Szabadon járni, sétálni, közösségi
életet élni, táncolni, moziba menni,
színházba menni, ez volt eddig a világ
legtermészetesebb dolga, sajnos, most
nem az!
De bíznunk kell egymásban, a segítő gondolatokban, hiába vagyunk
különbözőek: nők és férﬁak, idősek és
ﬁatalok, más-más társadalmi rétegbe

születve, más-más családi háttérből
származó indíttatásból jőve, más képességekkel, tehetségekkel megáldva,
és sorolhatnám, ez mind ajándék lehet,
mely gazdagít, színesít egy nemzetet.
Mi ebben az országban születtünk,
itt kell boldogulnunk. Szükségszerű,
hogy összetartsunk, hogy együtt építsük a közös jövőt! Mert győzni csak
együtt tudunk! Az élet ma is ugyanolyan spontán módon alakul.
Világválságok, világjárványok, természeti és ipari katasztrófák, politikai
csatározások, globalizációs érdekeknek
való kiszolgáltatottság, és megannyi
előre látható vagy nem látható tényező
kopogtat be hozzánk is napról napra.
De ha egy nagy közösségként fogadjuk
ezeket a kihívásokat, s mindenki tudja
ebben a csapatban feladatát, felelősségét, s mindenki előtt a közös cél lebeg,
akkor még egy-egy probléma után is
ott lesz a szívünkben a reménység, ami
átlendít a nehézségeken. Végezetül azt
kívánom, ebben a nehéz időszakban
felelősséggel vigyázzunk egymásra!
A legfontosabb az egészségünk, a reménységünk, a hitünk és a szeretet,
amit egymás iránt érzünk!
Kuzselné Schóber Ágnes
iskola igazgató
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Az óvodában történt

Óvodai beiratkozás
Tisztelettel értesítem a kedves szülőket, hogy a köznevelési törvény
értelmében óvodai felvételi jelentkezést hirdetünk
meg a 2021/2022-es
nevelési évre.
Az emberi erőforrások minisztere a járványügyi
helyzetre való tekintettel, a 2021/2022.
nevelési, illetve tanévre történő óvodai, valamint általános iskolai beiratkozásról szóló 19/2021. (III.10.) EMMI
határozatban online beiratkozási mód
lehetőséget határoz meg.
A minden évben április hónapra
meghirdetett személyes beiratkozás
idén is elmarad!
A 2021/2022-es nevelési évre a beiratkozás online történik!
Kérnénk, hogy a lent felsorolt szükséges dokumentumokat szkennelve az
óvoda email címére soskuti.ovoda@
gmail.com megküldeni szíveskedjenek 2021. április 26- 30. közötti időszakban!
Óvodánkba az a gyermek vehető fel,
aki 2021. augusztus 31-ig betölti a 3.
életévét valamint sóskúti lakcímmel

rendelkezik vagy bármelyik szülő sóskúti
telephelyű munkáltatói igazolást mutat be.
Be kell íratni tehát minden olyan
gyermeket, aki 2021.
augusztus 31-ig betölti
a 3. életévét, ugyanis a nevelési év kezdőnapjától 2021.
szeptember 1-jétől legalább napi 4 órát
köteles óvodai nevelésben részt venni.
A szülő kellő indokoltsággal az
óvodaköteles gyermekének jogos érdekét szem előtt tartva 2021. május
25-ig kérvényezheti az Érdi Járási
Hivatalnál az óvoda megkezdésének
elhalasztását, annak az évnek augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek 4.
életévét betölti.
A jelentkezéshez szükséges eredeti
dokumentumok bemutatására és leadására a 2021-2022-es nevelési év
első nevelési napján kerül majd sor,
melyről később részletes tájékoztatást
nyújtunk! Erre a napra kérjük feltétlenül hozza magával az alább felsorolt
dokumentumokat.

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
amennyiben van ilyen
• tartós betegségről szakorvosi igazolást amennyiben van ilyen
• rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény határozatát amennyiben
van ilyen
• HH, HHH státuszról határozatot
amennyiben van ilyen
• óvodai felvétel iránti kérelmet
• adatvédelmi nyilatkozat
• nyilatkozat a szülői felügyeleti
jogról
• étkezési nyilatkozatot
• nyilatkozat az óvodai nevelés első
alkalommal történő igénybevételéről
A nem sóskúti lakosú gyermek esetében további dokumentumok szükségesek:
• Szándéknyilatkozat
• Munkáltatói nyilatkozat
A szükséges dokumentumokat elérhetik óvodánk (www.dimbesdombosovoda.hu) és Sóskút település (www.
soskut.hu) honlapján egyaránt!
A felvételről szóló határozatot az
óvoda postai úton küldi meg!
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!
Kovács Károlyné
intézményvezető

Az óvodában történt
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„Gyere tavasz, várva várlak...”
Lassan, lassan elmúlik a tél, várjuk a
jó időt, a tavaszt. Az óvodában is elbúcsúztattuk a telet, hiszen már vége a
farsangi időszaknak.
Mint minden évben, idén is nagyon
készültek a gyerekek az óvodában,
nagyon várták a farsangi mulatságot,
készültek a szebbnél szebb jelmezek.

Idén kissé szerényebben farsangoltunk,hiszen a betegségek miatt sokan hiányoztak és a csoportok nem látogatták
meg egymást. A jelenlévők már reggel
jelmezben voltak, jókat játszottak, táncoltak és persze a ﬁnom farsangi falatok sem maradhattak el ezen a napon.
Összességében ez a nap is jól sikerült,

emlékezetes lett, reméljük a következő
farsang még ennél is jobb lesz.
Elbúcsúztatva a telet most már várjuk a napsugaras, madárcsicsergős tavaszt és a tavasz ünnepeit.
Füredi Veronika
óvodapedagógus
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Múltidéző

A Csendről
Séta az emlékek kertjében

Justitia, az igazság istennőjének kezében mérleg van. Akkor van minden
rendben, ha a két serpenyő egyensúlyban áll. Napjainkban csend van a
kijárási tilalom egyik serpenyőjében,
másikban pedig a Covid-19 járvány.
Sajnos a járványos oldal nagyon elbillenti az egyik oldalát a mérlegnek. Este
a húsz órakor kezdődő kijárási tilalom
miatt az autók zaja nem igen hallható.
Ifjú koromban kevesen rendelkeztek
falunkban autóval, motorral, zömük
inkább a kerékpárt, lovas kocsit, a tömegközlekedést használta. Ezért nappal is, de főleg az esti órákban, csendesek voltak utcáink. Macskanyávogást,
kutyaugatást, madárcsicsergést, háziállatok által keltett zajokat hallhattuk
a nap különböző időszakaiban.
Napjainkban este nyolc óra után
persze még vannak autózajok. Autóbuszok közlekednek, mert a környékünkön dolgozók, kiknek munkaideje
legkésőbb 19 órakor lejár, haza kell
érniük. Kivételek is vannak, akiknek

munkáltatója kérte, igazolta a kijárási
tilalom idején történő munkavégzést.
Jelölve a munkavégzés helyét, idejét,
azonosítva a dolgozó nevét, címét. A
rendőrök éjszakai órákban ezt ellenőrzik. Tehát a csend engem örömmel tölt
el. Másik serpenyőben van az egyre
terjedőbb vírus, ez nagyon aggasztó.
Úgy hallom, igen sok ember kerül intenzív osztályra, lélegeztető gépekre.
Fiatal korosztályban is tombol a vírus
a 40-50 évesek között. A vakcinát az
idősebbek, kérik, kapják meg, egy részük védettebb.
Hallottam a rendelkezést, hogy március 8-tól iskolák, óvodák be lesznek
zárva. Ma délelőtt beszélgettem egy
anyukával, kinek gyereke ötödikes,
ő dolgozó nő. A kötelező távoktatást
még nem tudta, de elmondta, az online oktatás nagyon sok nehézséget
okoz neki.
Visszatérve a csendre, minden vasárnap sétálok puli kutyámmal, ki
őriz engem is, nehezen mozgok. Moz-

gás nekem és neki is kell. Régebben a
Malom hídhoz mentem, de a táj tönkretétele miatt, most az Öreghegy felé
mentem. Megálltam a Partli bányánál.
Leültem pihenni a kőhídnál. Eszembe jutott, korábbi sétáimnál láttam itt
egy házat, ez volt Terkovicsék háza,
lányukra, Borira is emlékszem. Mesélők elmondták, volt egy másik ház
is, „Bolhás Ilon” háza. Ezt a nevet miért kapta nem tudni, talán a szokásos
ragadvány név volt. Ma már a házak
nyomai sem láthatók. Régen egy ösvényen tudtam bemenni a kőbarlangban
lévő lakott házhoz. Most itt is csend
volt. A régi idők bányája nem működik, de bámulatra méltó az, hogyan
fejtették a követ a régi idők kőfejtői,
kézi erővel, de tudásuk ehhez is volt.
Az emlékek kertjében való séta, kiverte a fejemből azt a sok nehézséget,
mi napjainkat kíséri. Séta emlékeink
között, mindenkinek jó.
Farkas Magdi
Kép: Mátrai Sándor

Hirdetés

15

Sóskúti Híradó – 2021/2

KÖLTSE MÁSRA
MEGTAKARÍTÁSAIT!
FORD ECONOMY ÉVES SZERVIZ
Teljes körű gondoskodás rejtett, extra költségek nélkül
5 évnél idősebb Ford gépjárművek számára.
biztonsági átvizsgálás
• 19Olaj-pontos
és olajszűrő csere
• Légszűrő
csere
•

SZEMÉLYGÉPJÁRMŰVEKRE

34 900 Ft

AUTÓCENTRUM SZABÓ CSOPORT

2030 ÉRD, KIS-DUNA UTCA 7–9., TEL.: +36 (23) 524 028
WWW.FORDSZABO.HU | WWW.AUTOCENTRUMSZABO.HU

A Ford Economy Szervizprogram 5+ szolgáltatást a garanciaidőn túli, 5 évesnél idősebb Ford járművekhez ajánljuk. Az ár anyag- és munkadíjra vonatkozik, forintban értendő és az Áfát tartalmazza.
Az ajánlat nem vonatkozik a Focus BEV 2013- modellekre, valamint az ST és RS kivitelekre. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedésünkben.

SIMA SÜTI
Cukrászműhely

Egyes termékeinket cukor, glutén,
tej tartalmú alapanyagok nélkül is elkészítjük!

TOJÁS HÁZHOZSZÁLLÍTÁS

SÓSKÚTON
HÚSVÉTI TERMÉKEINK:
• diós, mákos, gesztenyés és nutellás bejgli – 2500 Ft
• pozsonyi kifli és mákos patkó – 5800 Ft/kg
• gyümölcskenyér – 1900 Ft/rúd
• édes és sós kalács (5-600 g) – 900 Ft/db
• répatorta – 490 Ft/db
• tojás alakú linzer – 4100 Ft/kg
• cupcake-ek – 2400 Ft/6 db

RENDELÉSI HATÁRIDŐ: 2021. március 28.
TERMÉKEK ÁTADÁSA: 2021. április 2-3.

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

• friss tojás, hazai termelőtől
• szalmonella-mentes állománytól
• L méret, A osztály
A megrendeléseket hétfőtől péntekig
8 órától 18 óráig várjuk. Kérjük rendelését legkésőbb
előző nap 18 óráig szíveskedjen leadni!
+36 70 636-68-22 • info@happyegg.hu
vagy facebook üzenetben: facebook.com/happyegg.hu

Szállítási napok:
kedd: 9o11ØSB között
szerda: 9o11ØSB között
csütörtök: 13o15 óra között
Tálcás tojást értékesítünk! 1.200 Ft/tálca (30 db)

TELJESKÖRŰ GÉPI MUNKA
BONTÁS, FUVAROZÁS
KONTÉNERRENDELÉS
30 949-4443, 30 242-3102, 20 919-0194

