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Ezrek voltak a jubileumi Vármeetingen

Repültek, szálltak a motorok, na meg a motorosok a Nádasdy-vár hídja fölött

15. alkalommal szervezték
meg augusztus első hétvégéjén
a Vármeetinget, a Nemzetközi
Motoros és Rockfesztivált a
vár falai között. A szervezők
évekkel ezelőtt nyitottak már
a város lakói felé, és ez jó döntésnek bizonyult. A motoros
bemutatók, az esti koncertek
nemcsak a motorosokat, de a
sárváriak és a környékbeliek
ezreit vonzzák a rendezvényre.

Idén nulladik napi koncerttel,
a Wellhelloval indult a jubileumi fesztivál, majd péntek este
a Paddy and the Rats dübörögtette meg a vár falait, hogy
aztán két estén át szóljon a rock.
Szombat délután izzott az aszfalt
Mókus streetfighter showja közben. A jubileumi Vármeeting
alkalmából egy igazi különlegességgel is készültek a szervezők. A várhíd fölött ugratott át

kezdetben négy, majd műszaki
hiba miatt három motoros. A
Dirty Fucking Team freestyle
showja fantasztikus látványt
nyújtott a hatalmas tömegnek.
A bemutatók után pedig idén
is egyszerre bőgött fel több száz
motor, hogy közös felvonulással, ismét Ostffyasszonyfa felé
vegyék az irányt.
További részletek
következő lapszámunkban

Fesztiválok nyara volt
az idei is Sárváron
Ez a nyár hozott esőt, forróságot,
hagyományos programokat és
megújult fesztivált. Még javában
tart a folklórfesztivál, amikor ez
a lapszám megjelenik. A sárvári
programszervezőknek a jövőben
egy tényezővel komolyan kell
számolniuk, ez pedig az időjárás. A mazsorettek, a Nádasdy
Történelmi Fesztivál szervezői és
résztvevői, az operettgála és a Vármeeting közönsége kapott bőven
az esőből, záporból, zivatarból. A
fúvószenei várfesztivál szervezői
idén egy nagydobásra készültek,
sörfesztivállal egészítették ki a
rendezvényt, és ez bejött. Három
napon át sikerült megtölteniük a
várudvart közönséggel. A Nádasdy
fesztiválnak teljesen keresztbe tett
az időjárás és a hűvös idő, pedig
úgy tűnt, hogy ennyi hagyományőrző még nem jött össze a vár
falai között, és fantasztikus volt a
szombati ostrom is.
Részletes fesztiváli
beszámolókat következő
lapszámunkban olvashatnak!
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Szeptember 1-jétől kérhető a fűtéstámogatás

Augusztusi programok Sárváron

A sárvári önkormányzat rendelete alapján a polgármester fűtési
támogatásban részesítheti azokat a szociálisan rászorulókat, akik
a távhő-szolgáltató fűtési rendszerébe bekapcsolt lakást használnak, illetve azokat a szociálisan rászoruló három vagy több
kiskorú gyermeket nevelő családokat, illetve nyugdíjasokat, akik
egyedi fűtési móddal rendelkező lakásban vagy házban élnek.
A fűtéstámogatás iránti kérelmet szeptember 1-jétől a Hatósági
Irodában lehet előterjeszteni.
Tájékoztató, jövedelemigazolás, kérelmek az 5-13. oldalon

Augusztus 19-én 20 órától ismét Lidércfény lesz a múzeumban,
20-án 17 órakor kezdődik a folklórnapok hagyományos felvonulása, majd 18 órától a folklórgála és az ünnepi megemlékezés
a várban. Augusztus 28-án és 29-én 20.30-tól a Ma’ mint’ Ti
Színjátszó Csoport „Mert minden, minden csak komédia” című
előadását tekintheti meg a közönség a vár udvarán. A 30. Sitkei
Rockfesztiválon augusztus 26-án és 27-én többek között a Kárpátia, a Korál, a Lord, az Edda és az Ossián is fellép.
Részletes programok: sarvarvaros.hu
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A hős sárvári rendőr
Egy Rábába esett sárvári nő életét mentették meg a rendőrök.
Papp Csaba rendőr törzszászlós önfeláldozóan a folyóba
ugrott és az erős sodrás ellenére sikerült megmentenie
a fuldoklót, húsz percen át
tartotta a víz felett.

Augusztus 7-én, vasárnap
délután érkezett a bejelentés a
központi segélyhívó telefonszámra egy, a Rába folyó sárvári
szakaszán sodródó személyről.
A Sárvári Rendőrkapitányság
munkatársai közül többen is
azonnal a bejelentés helyszínére
indultak. Köztük Papp Csaba
a kapitányság szolgálatirányító
parancsnoka. A töltés mellett
két irányból elindulva a Rába

Sárvári

közepén meglátták az asszonyt,
aki el-elmerült és többször szem
elől vesztették.

www.sarvarvaros.hu
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Mikor ismét észrevették Papp
Csaba az esőzésektől megáradt,
az átlagosnál magasabb vízállá-

A sodrásban itt pillantotta meg Papp Csaba rendőr törzszászlós a fuldokló nőt

Szépkorú köszöntése

sú, erős sodrású folyóba ugrott,
és a sodrással szembe úszva
megragadta az időnként már a
vízben alámerülő nőt. Átkarolta
az asszonyt, és mintegy 150

méteres sodródást követően
egy folyóba dőlt fába sikerült
megkapaszkodnia.
Csaba ezután küzdve a folyó
erejével, egyik karjában a félig
ájult asszonnyal közel húsz
percig kapaszkodott a belógó
fába, mire a helyszínre érkező
katasztrófavédelmiek és rendőrtársai rájuk találtak. Az asszonyt
és Csabát kötéllel húzták ki a
partra. A zavarodott asszonyt
az addigra kiérkező mentők
szállították kórházba.
A 62 éves nő életét a felkészült és bátor törzszászlósnak
köszönheti. Papp Csaba jó úszó,
átúszta többször már a Balatont
is, és ismerte a környéket. A hős
sárvári rendőr a történtek után
rengeteg gratuláló üzenetet
kapott és szerepelt az országos
médiumokban. Mi is csatlakozva hozzájuk, ezúton gratulálunk
Papp Csabának, aki emberfeletti
cselekedetével a város jó hírnevét tovább öregbítette.

Nálunk mindent megtalálsz:
Kártyafüggetlen mobiltelefonok egyszerű
nyomógombostól a legújabb modellig!
Töltők, akkumulátorok, fej- és fülhallgatók!

Hátlapok, szilikontokok,
fóliák, üvegfóliák – a fóliát
üzletünkben fel is rakjuk!
Szerviz szolgáltatással is várunk!
Újabb szépkorú sárvári polgárt köszönthetett Kondora István polgármester.
Pápay Józsefné Sipos Rozália néven született Sárváron 1926. július 15-én.
Családja körében fogadta a városvezető jókívánságait és a miniszterelnöki
elismerő oklevelet (Fotó: Makrai Tamás)

GLOBAL GSM PONT SÁRVÁR
9600 Sárvár, Batthyány u. 41.
Tel.: +36 70 319 2011, +36 70 701 3704
www.facebook.com/globalgsmpont

Tisztelt Ingatlanhasználó!

Az építési-bontási hulladékot (tör- egy alkalommal, maximum 2 m3
Honlap: www.sarvarizoldpont.hu
meléket) a lakossági ingatlanhasználó mennyiségben.
E-mail: info@sarvarizoldpont.hu
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Sárváron is készülnek a reformáció emlékévére
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Elkészült a sárvári evangélikus templom felújításának első üteme
A reformáció 500 éves évfordulójának előkészületeiről tartottak sajtótájékoztatót a sárvári
evangélikus parókián, és ezzel
párhuzamosan a sárvári evangélikus templom első ütemben
elvégzett felújításának szemléje
is lezajlott.
Sárvár városa és a műemlék
evangélikus templom a hazai
reformáció egyik legjelentősebb emlékhelye, így méltán lett
Sopron és Debrecen mellett a
reformáció jövő évi, 500. évfordulójára szervezett jubileumi
ünnepségsorozat egyik kiemelt
vidéki helyszíne.
A jubileumra készülve a Reformáció Emlékbizottság 45
millió forint támogatásával elkészült a 180 éves evangélikus
templom felújításának első üteme. Horváth Zsolt, a sárvári
gyülekezet felügyelője ismertette
a templomfelújítás részleteit.
Megvalósult az aljzat cseréje
mintegy 80 cm mélységig, majd
az eredeti kelheimi terméskő
burkolat került vissza 50% kiegészítéssel. Visszabontásra kerültek az utólagos oldalkarzatok,
az összes elektromos hálózatot

kicserélték, és új, energiatakarékos fényforrásokat helyeztek el.
A teljes falfelületet – az előzetes
kutatások után – lefejtették, új
glettelést és fehér festést kapott,
az oltárfal viszont a restaurálás
után visszakapta eredeti zöldes

lyozta, hogy a reformáció 500
éves évfordulójára készülve nem
visszafelé tekintenek, hanem
tervezik a következő 500 esztendőt. A jubileum jó alkalom
arra, hogy az egész társadalom
számára megmutassák a ke-

Kondora István, Gyarmati István, Ágh Péter, Dr. Hafenscher Károly és Szemerei János a felújított oltár előtt az evangélikus templomban

színét. Mivel a régi templompadok elkorhadtak – a minta
megtartásával –, új, fűthető padokra cserélték a régi ülőkéket.
Az orgona restaurálása pedig
jelenleg még folyamatban van.
Dr. Hafenscher Károly, a
Reformáció Emlékbizottság
miniszteri biztosa azt hangsú-

Útfelújítási támogatás

Pályázati támogatást kap a Belügyminisztériumtól a Kinizsi
utca felújítására a sárvári önkormányzat.
Az utca burkolatjavítását még idén szeretné megoldani a
város, ezért nyújtottak be pályázatot a helyi önkormányzatokért felelős miniszter által kiírt pénzügyi forrásra – tudtuk
meg Kondora István polgármestertől. 30 millió forint vissza
nem térítendő támogatásban részesült a város, és a döntést a
napokban hozták nyilvánosságra. Az önkormányzat a kapott
támogatás mellé 52 millió forint önrészt biztosít a munkálatokra.

Polgárőr város címet kapott Sárvár

Sárvár megkapta a „Polgárőr város” kitüntető címet. Az
elismerést a Sopronban megrendezett országos polgárőr
napon adták át a város képviselőinek.
Sárváron 1993 óta működik a Sárvári Polgárőr Egyesület. Jelenleg az alapítókon kívül 72 tagot számlálnak. A civil szervezet
feladatainak zömét a turisztikával kapcsolatos tevékenység, a
bűnmegelőzés érdekében kifejtett munka teszi ki. A polgárőrök
a köztéri jelenlét mellett fesztiválokon, szabadtéri programokon is ott vannak. A rendőrkapitánysággal együttműködve
vesznek részt útlezárások, rendezvények biztosításánál.

resztény értékeket. Szemerei
János, a Nyugati Evangélikus
Egyházkerület püspöke is bizakodásának adott hangot, hogy a
reformációi rendezvénysorozat
majd magával ragadja a társadalom többségét, eljut hozzájuk az
egyház üzenete.
Ágh Péter országgyűlési képviselő leszögezte, hogy a kereszténység ma is stabil alapokon áll
Magyarországon és Sárváron is.
Ezt tovább erősítheti a 2017-es
reformációi emlékév, amely lelki

újjászületést hozhat és hitünk
további erősödését.
Kondora István polgármester
az összefogás fontosságára hívta
fel a figyelmet, hiszen a kormány,
a református és evangélikus
egyházközségek, valamint az
önkormányzat is kiveszi részét
a jubileumi rendezvénysorozat
szervezéséből. Mint mondta,
már beadta az önkormányzat
a pályázatot a Hild park felújítására, várhatóan így tavasszal
elkezdődhetnek a munkálatok.
Továbbá szeretnének Sylvester
Jánosnak egy grandiózus szobrot is állítani, amely Gaál Tamás
szobrászművész alkotása lenne.
Végezetül Gyarmati István
lelkész mondott köszönetet a
kormányzat templomfelújításhoz nyújtott eddigi segítségéért,
és kiemelte, hogy további 14
millió forintos támogatásból a
külső felújítása is megvalósulhat
az evangélikus templomnak.
Majd ismertette a jubileumi
évre tervezett rendezvénysorozat
sárvári eseményeit.
November végén tartják a
templom újraszentelési ünnepségét, és Sylvester János Új
Testamentumának fogadását,
ahol felcsendül Szokolay Sándor egyik műve, amelyet 25 éve
a Kossuth-díjas zeneművész a
sárvári bibliafordítás előszavára
komponált. 
-fr-

Fogadóóra

Kondora István polgármester 2016. szeptember 6-án, kedden
10.00–12.00-ig fogadóórát tart a Sárvári Közös Önkormányzati
Hivatal 202. számú irodájában.

A virágos portákat szemlézték

Augusztus 9-én megtörtént a Virágos Sárvárért környezetszépítő verseny keretében az ingatlanok értékelése.
A zsűri tagjai egy délelőttön át járták a várost keresve a
legvirágosabb portákat.
A legvirágosabb erkély, a legvirágosabb vállalkozás és a
legvirágosabb ház kategóriák díjazottjait választották ki – tudtuk meg a zsűri egyik tagjától, dr. Szijártó Valéria jegyzőtől.
A virágosítási verseny keretében a három kategórián belül
egytől harmadik helyezést adtak ki. Négy különdíjat ítéltek
oda a legvirágosabb ház kategóriában, illetve önkormányzati
különdíjban részesült a legvirágosabb háztömb is. Az eredményhirdetésre ősszel a környezetvédelmi napon kerül sor.
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BEMUTATJA:

QUIMBY
A SAVARIA KARNEVÁLON

2016. AUGUSZTUS 27.
21:00 FÓRUM SZÍNPAD

Dolgozz azon a munkahelyen, amire a Savaria
Karneválon, és azon túl
is büszke lehetsz.
Milyen munkakörök állnak nyitva előtted az
EPCOS-nál?
• Gépkezelő (3-4 műszakos munkavégzés)
• Gépbeállító (4 műszakos munkavégzés)
• Szerelő (3-4 műszakos munkavégzés)
• Műszakvezető (4 műszakos munkavégzés)
• Termékfejlesztő (villamosmérnök)
• Minőségbiztosítási mérnök
• Minőségtervező minőségügyi mérnök

• Konstruktőr
• Karbantartó mérnök
• Ipari mérnök
• Folyamatmérnök
• Folyamatmérnök (automatizálás, robotika)
Jelentkezés:
a HRSzombathely@epcos.com e-mail
címen vagy személyesen Szombathelyen, a Csaba utca 30. szám alatti EPCOS
Központban, vagy az ingyenesen hívható
EPCOS vonalon: 06 80 624 444.

facebook.com/sarvari.televizio

Sárvári

Tájékoztató

2016. szeptember 1-jétől igényelhető a fűtéstámogatás
A kérelemhez csatolni kell:
1. A családban élők jövedelmének – a kérelem benyújtását megelőző hónap, vállalkozó esetén a kérelem benyújtásának hónapját
közvetlenül megelőző 12 hónapban szerzett jövedelem egyhavi átlaga
– igazolását a jövedelem típusának megfelelő irattal (a mellékelt munkáltatói jövedelemigazolással, bankszámlakivonattal, nyugdíjas esetén
a nyugellátás 2015. évi havi összegéről szóló, a NYUGDÍJFOLYÓSÍTÓ
IGAZGATÓSÁG által kiállított tájékoztatóval és a nyugellátás postai
feladóvevényével).
2. Lakáshasználat jogcímét igazoló iratot, amennyiben a kérelmező
nem a lakás tulajdonosa, vagy nem rendelkezik a lakás tekintetében
haszonélvezeti joggal (pl. bérleti szerződés).
3. TÁVHŐS fűtési mód esetén: az utolsó havi (a kérelem benyújtását
megelőző havi) TÁVHŐ számlát. Gázfűtés esetén a kérelem benyújtását
megelőző havi gázdíj befizetését igazoló iratot (számla).
A szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II.16.) önkormányzati rendelet
alapján a polgármester fűtéstámogatásban részesítheti azokat a szociálisan rászorulókat, akik a távhő-szolgáltató fűtési rendszerébe bekapcsolt
lakást használnak és a fűtési szezonban jelentkező többletköltségeket
önállóan, létfenntartásuk veszélyeztetése nélkül viselni nem képesek,
illetve azokat a szociálisan rászoruló három vagy több kiskorú gyermeket
nevelő családokat, illetve azokat a nyugellátásban, nyugdíjszerű ellátásban részesülő személyeket is, akik a távhő-szolgáltató fűtési rendszerébe
be nem kapcsolt egyedi, vagy egyedileg szabályozható fűtési móddal
rendelkező lakást, vagy házat használnak.
A fűtéstámogatás szempontjából szociálisan rászorultnak az tekinthető, akinek a családjában az egy főre jutó nettó jövedelem a 71.250 Ft-ot,
egyedül élő esetén a 85.500 Ft-ot nem haladja meg. A fűtéstámogatás
összege, ha a támogatás a teljes hónapra jár, lakásonként havi 4800 Ft.
A fűtési támogatás szempontjából fűtési szezon a november 1-jétől
március 31-ig terjedő időszak. A fűtéstámogatás iránti kérelmet 2016.
szeptember 1-jétől a Hatósági Irodában lehet előterjeszteni.
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Minden ami autó!

» Műszaki vizsgáztatás 19.900 Ft-tól «
» Gumiszerelés, centrírozás 1.200 Ft-tól «
» Olajcsere 8.990 Ft-tól «
» Fék- és futómű javítás «
» UNIX autókártyára 10% kedvezmény! «

Sürgős a javítás?
24 órán belül megoldjuk!*

Akciós nyári g
umik
már

11.000 Ft/db-tól
SÁRVÁR SERVICE

Sárvár, Szombathelyi út 52. (a volt Opel Szalonban)
sarvarservice@invitel.hu • Tel.: 06 95 523 523
* Nem minősül ajánlattételnek! Függ a műszaki probléma paraméterétől.

Groupama Biztosító – Bizalomból biztonság
A Groupama Biztosító Szombathelyi Üzleti Igazgatóságához
tartozó sárvári csoport ügyfélszolgálati irodája 1996 márciusa
óta van jelen Sárvár város életében. Az iroda idén megkapta
azt a lehetőséget, hogy a város
fejlődésével lépést tartva és a
Groupama Biztosító új arculatához csatlakozva megújuljon.
Az ügyfélszolgálat ünnepi újranyitóját július 21-én tartották,
ahol Molnár-Erős Veronika üzleti
vezető nyitóbeszédében bemutatta a biztosító szolgáltatásait.
Elmondta, hogy a Groupama Biztosító mind a lakossági ügyfelek
számára, mind pedig a kis- és
középvállalkozások számára kínál teljes körű biztosítási
védelmet. Az élet-, gépjármű-,
felelősség- és vagyonbiztosítások terén a folyamatosan fejlődő
biztosítási termékek széles
választékát kínálják az országos irodahálózatuk 140 pontján,
köztük városunkban is.
A Groupama Biztosító megújult sárvári ügyfélszolgálatán
lehetőség van arra, hogy új és
leendő ügyfeleik sorban állás
nélkül, egy előre lefoglalt idő-

pontban érkezzenek az irodába,
a még hatékonyabb ügyintézés
érdekében. Az induló ügyfélklub
lehetőséget teremt arra, hogy
mindenki megismerje az aktuális gazdasági körülményeket,

bővülés érdekében új üzletkötők jelentkezését is várják. Az
érdeklődők önéletrajzaikat a
sárvári ügyfélszolgálati irodába
vagy a karrier@groupama.hu
e-mail címre küldhetik.

A Groupama Biztosító megújult sárvári ügyfélszolgálati irodája a szalag
ünnepélyes átvágása után nyitotta meg újra kapuit. A szalagot
Molnár-Erős Veronika, Kondora István, Kocsis Zita és Horváth Zsolt vágták át
az egyéni lehetőségeket, illetve
a biztosító által nyújtott szolgáltatásokat.
A Groupama Biztosító 1300
üzletkötőnek ad munkalehetőséget országszerte. A folyamatos

A z ü n n e p i re n d e z v é ny e n
Molnár-Erős Veronika mellett
jelen volt Kocsis Zita hálózati értékesítési vezető, Horváth Zsolt
szombathelyi üzleti igazgató és
Kondora István, Sárvár város

polgármestere. A városvezető
elmondta, hogy a város biztosításait is a Groupama Biztosító
kezeli.
A biztosítótársaság minden
törekvését az ügyféligények minél magasabb szintű kiszolgálása irányítja, hiszen a legnagyobb
érték az ügyfeleik bizalma. A
vállalat „Bizalomból biztonság”
szlogenje is azt az értéket közvetíti, hogy a Groupama Biztosítónál dolgozó szakemberek
mindent megtesznek annak
érdekében, hogy ügyfeleik bizalmát nap mint nap meghálálják
és viszonozzák, így lesz a bizalomból biztonság!

Groupama Biztosító
sárvári ügyfélszolgálata
Cím: 9600 Sárvár,
Kisipari üzletsor 9/A.
Nyitvatartás:
hétfő-csütörtök: 8:00–16:30
péntek: 8:00–14:00

közfoglalkoztatási jogviszony

közfoglalkoztatási bér

ÖSSZESEN:

nem áll fenn, megszűnés dátuma: ____________________
Kelt: ___________________________

Kelt: ___________________________

✃

 fennáll, kezdete: ____________________

nem áll fenn, megszűnés dátuma: ____________________

___________________________
Munkáltató/Megbízó
cégszerű aláírása

A nevezett jogviszonya ezen igazolás kiállításának a napján:

 fennáll, kezdete: ____________________

 igen, _________________Ft-ot

A nevezett jogviszonya ezen igazolás kiállításának a napján:

egyéb letiltást vonnak:

 nem

 nem

___________________________
Munkáltató/Megbízó
cégszerű aláírása

✃

gyermektartásdíjat vonnak:  igen, _________________Ft-ot

 nem

 nem

 igen, _________________Ft-ot

egyéb letiltást vonnak:

ÖSSZESEN:

gyermektartásdíjat vonnak:  igen, _________________Ft-ot

egyéb:

egyéb:

Nettó érték (forint)

Hírlap

A nevezett – munkabért terhelő, abból a külön jogszabály szerint levonással teljesítendő adónak (adóelőlegnek), egészségbiztosítási és nyugdíjjáruléknak,
magánnyugdíj-pénztári tagdíjnak, továbbá egyéb járuléknak a levonása után fennmaradó – fenti táblázatban feltüntetett nettó munkabéréből

egyéb:

egyéb:

munkaviszony

munkaviszony

munkaviszony

közfoglalkoztatási jogviszony

munkaviszony

Jogcím

Sárvári

A nevezett – munkabért terhelő, abból a külön jogszabály szerint levonással teljesítendő adónak (adóelőlegnek), egészségbiztosítási és nyugdíjjáruléknak,
magánnyugdíj-pénztári tagdíjnak, továbbá egyéb járuléknak a levonása után fennmaradó – fenti táblázatban feltüntetett nettó munkabéréből

egyéb:

SZÉP-kártya

egyéb:

munkaviszony

SZÉP-kártya

Erzsébet utalvány

egyéb:

munkaviszony

Erzsébet utalvány

(kivéve a munkáltatótól a munkába járás esetén
kapott költségtérítést)

költségtérítés

közfoglalkoztatási bér

munkabér

egyéb:

munkaviszony

(kivéve a munkáltatótól a munkába járás esetén
kapott költségtérítést)

költségtérítés

munkaviszony

Jövedelemtípus

Jövedelemtípus

munkabér

(A nem kitöltött rovatok kihúzandók!)

(A nem kitöltött rovatok kihúzandók!)
Nettó érték (forint)

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerinti nettó jövedelmet szerezte.

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerinti nettó jövedelmet szerezte.

Jogcím

______________. év _______________________ hónapban
____________________________________________ munkáltatónál az alábbi jogcíme(ke)n az alábbi típusú és értékű, a szociális igazgatásról és szociális

____________________________________________ munkáltatónál az alábbi jogcíme(ke)n az alábbi típusú és értékű, a szociális igazgatásról és szociális

(szül. hely, idő: _____________________________, anyja neve : _____________________)

______________. év _______________________ hónapban

Alulírott igazolom, hogy ______________________________ (név)

(szül. hely, idő: _____________________________, anyja neve : _____________________)

J ö v e d e l e m i g a z o l á s – M un k a v á l l a l ó e s e t é n k i t ö l t e n d ő!
(Benyújtandó a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági Irodájába!)

Alulírott igazolom, hogy ______________________________ (név)

J ö v e d e l e m i g a z o l á s – M un k a v á l l a l ó e s e t é n k i t ö l t e n d ő!
(Benyújtandó a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági Irodájába!)
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a hatóság
tölti ki!

TF
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levelezési cím: 9601 Sárvár, Pf. 78., fax: (06 95) 523-157, telefonszámok: (06 95)523-106, 523-129, 523-130, 523-133, 523-178
Ügyfélfogadás rendje a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági Iroda (9600 Sárvár, Várkerület u. 2.)
földszint 7., 8. és 9. hivatali helyiségeiben: hétfő 8-12 óráig, kedd: 13-16 óráig,
szerda: 8-12 óráig és 13-16 óráig, csütörtök: ügyfélfogadás nincs, péntek: 8-12 óráig
Kérelem fűtéstámogatás megállapítására TÁVHŐ fűtési rendszerébe bekapcsolt fűtési móddal rendelkező lakás esetén
BENYÚJTHATÓ: TÁRGYÉV SZEPTEMBER 1-JÉTŐL TÁRGYÉVET KÖVETKEZŐ ÉV MÁRCIUS 31-IG
A SÁRVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL HATÓSÁGI IRODÁJÁBAN

Beérkezés ___________________________

Postára adás ___________________________
______________________________________
az átvevő aláírása

1. A kérelmező személyi adatai

Alulírott

Neve: ________________________________________ Születési neve: ________________________________________
Anyja neve: _______________________________ Születési helye és ideje (év, hó, nap): __________________________
Lakóhelye: __________________________________________________
Tartózkodási helye: _________________________________________________
Életvitelszerűen � a lakóhelyemen élek.

� a tartózkodási helyemen élek.

Levelezési címe: _______________________________________________ Állampolgársága: _____________________
Társadalombiztosítási azonosító jele: _______________________ Telefonszáma: _____________________
kérem részemre a 2016. november 1-jétől 2017. március 31-ig tartó fűtési időszakban
_________. év ____________ hónaptól havi _____________ Ft összegű fűtéstámogatás megállapítását a
______ Sárvár, ____________________________közter. neve _________ közter. jellege ___ hsz./hrsz. ____ ép.
____ lph. ____ em. ____ajtó alatti lakásra vonatkozóan.
2. A kérelmező családjának tagjaira vonatkozó adatok (A nem kitöltött rovatokat szíveskedjen kihúzással jelölni!)
*A család tagjaiként kell feltüntetni az 1. pontban feltüntetett lakást használó, abban együtt lakó, ott bejelentett lakóvagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozókat (házastárs, élettárs, gyermekek).
Rokonsági fok*

Név

Születési hely, idő

Anyja neve

2.1. a kérelmező
2.2. a kérelmező házastársa/élettársa

18 évesnél fiatalabb gyermek(ek)

20 évesnél fiatalabb, önálló keresettel
nem rendelkező gyermek(ek)
23 évesnél fiatalabb, önálló keresettel
nem rendelkező, nappali oktatás
munkarendje szerint tanulmányokat
folytató gyermek(ek)

✃

25 évesnél fiatalabb, önálló keresettel
nem rendelkező, felsőoktatási
intézmény nappali tagozatán
tanulmányokat folytató gyermek(ek)
Fogyatékos vér szerinti, örökbe
fogadott, illetve nevelt gyermek(ek) **

** Fogyatékos gyermekként kell figyelembe venni korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a
testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos gyermeket, amennyiben ez az állapota a 25. életévének betöltését
megelőzően is fennállt.

3. Jövedelemnyilatkozat (A nem kitöltött rovatokat szíveskedjen kihúzással jelölni!)
3.8 Jövedelemnyilatkozat
Jövedelemnyilatkozat(A(Anem
nemkitöltött
kitöltött
rovatokat
rovatokat
szíveskedjen
szíveskedjen
kihúzással
kihúzással
jelölni!)
jelölni!)
Sárvári
Hírlap

www.sarvarvaros.hu

A
AA
A jövedelem típusa
AAjövedelem
jövedelemtípusa
típusa
Munkaviszonyból és más foglalkoztatási
Munkaviszonyból
Munkaviszonybólésésmás
másfoglalkoztatási
foglalkoztatási
jogviszonyból származó
jogviszonyból
jogviszonybólszármazó
származó
ebből: közfoglalkoztatásból származó
ebből:
ebből: közfoglalkoztatásból
közfoglalkoztatásbólszármazó
származó
Társas és egyéni vállalkozásból,
Társas
Társas és
ésegyéni
egyénivállalkozásból,
vállalkozásból,
őstermelői,
őstermelői,
őstermelői,
illetve szellemi és más önálló
illetve
illetve szellemi
szellemiésésmás
másönálló
önálló
tevékenységből
tevékenységből
tevékenységből
származó
származó
származó
Táppénz, gyermekgondozási támogatások
Táppénz,
Táppénz, gyermekgondozási
gyermekgondozásitámogatások
támogatások

B
C
BB
C C
Az 2.1. pontban
Az 2.2. pontban
AzAz
2.1.
pontban
2.1.
pontban
feltüntetett
Az Az
2.2.2.2.
pontban
pontban
feltüntetett személy
feltüntetett
feltüntetett
feltüntetett
személy
feltüntetett
személy
személy
személy
személy
havi jövedelme (forint)
havi
jövedelme
(forint)
havi
jövedelme
(forint)

D

D
D

Gyermekek neve
Gyermekek
neve neve
Gyermekek

✃

A kérelmezőnek, a házastársának (élettársának) és a velük egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakó- vagy
A kérelmezőnek,
kérelmezőnek, aa házastársának
házastársának(élettársának)
(élettársának)
és és
a velük
a velük
egyegy
lakásban
lakásban
együtt
együtt
lakó,lakó,
ott bejelentett
ott bejelentett
lakó-lakóvagy vagy
tartózkodási hellyel rendelkező gyermekeiknek a kérelem benyújtását megelőző hónapban megszerzett havi
tartózkodási
tartózkodási hellyel
hellyel rendelkező
rendelkezőgyermekeiknek
gyermekeikneka akérelem
kérelem
benyújtását
benyújtását
megelőző
megelőző
hónapban
hónapban
megszerzett
megszerzett
havi havi
rendszeres jövedelme, nem havi rendszerességgel megszerzett jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját
rendszeres
rendszeres jövedelme,
jövedelme,nem
nemhavi
havirendszerességgel
rendszerességgel
megszerzett
megszerzett
jövedelem
jövedelem
esetén
esetén
a kérelem
a kérelem
benyújtásának
benyújtásának
hónapját
hónapját
közvetlenül megelőző 12 hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlaga, forintban:
közvetlenül
közvetlenülmegelőző
megelőző12
12hónap
hónapalatt
alattszerzett
szerzett
jövedelem
jövedelem
egyhavi
egyhavi
átlaga,
átlaga,
forintban:
forintban:

és havi jövedelme (forint)
és havi
jövedelme
(forint)
és havi
jövedelme
(forint)

Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű
Nyugellátás
Nyugellátásés
ésegyéb
egyébnyugdíjszerű
nyugdíjszerű
rendszeres
rendszeres
rendszeres
szociális ellátások
szociális
szociális ellátások
ellátások
Önkormányzat, járási hivatal és
Önkormányzat,járási
járásihivatal
hivatalésés
Önkormányzat,
munkaügyi
munkaügyi
munkaügyi
szervek által folyósított ellátások
szervek által
általfolyósított
folyósítottellátások
ellátások
szervek
Egyéb jövedelem
Egyéb jövedelem
jövedelem
Egyéb
Összes jövedelem
Összes jövedelem
jövedelem
Összes
4. Nyilatkozatok
Nyilatkozatok
4. Nyilatkozatok
4. 1. Kérelmező
1. Kérelmező
Kérelmező
4. 1.
A kérelem benyújtását megelőző hónapban rendszeres jövedelmem az Szt. 10. § (2) bekezdés a) pontja alapján
kérelembenyújtását
benyújtásátmegelőző
megelőzőhónapban
hónapban
rendszeres
jövedelmem
az Szt.
(2) bekezdés
a) pontja
alapján
A kérelem
rendszeres
jövedelmem
az Szt.
10. 10.
§ (2)§ bekezdés
a) pontja
alapján
4.1.1. � nem volt,
4.1.1. �
� nem
nemvolt,
volt,
4.1.1.
4.1.2. � a_________________________________________________________ kívül nem volt,
4.1.2. �
� a_________________________________________________________
a_________________________________________________________
kívül
4.1.2.
kívül
nemnem
volt,volt,
4.1.3. továbbá az Szt. 10. § (2) bekezdés b) pontja szerinti nem havi rendszerességgel a kérelem benyújtásának hónapját
4.1.3. továbbá
továbbá az
azSzt.
Szt.10.
10.§ §(2)
(2)bekezdés
bekezdésb)b)pontja
pontja
szerinti
nem
rendszerességgel
a kérelem
benyújtásának
hónapját
4.1.3.
szerinti
nem
havihavi
rendszerességgel
a kérelem
benyújtásának
hónapját
közvetlenül megelőző 12 hónap alatt
közvetlenülmegelőző
megelőző12
12hónap
hónapalatt
alatt
közvetlenül
4.1.4. � jövedelmet nem szereztem,
4.1.4. �
� jövedelmet
jövedelmetnem
nemszereztem,
szereztem,
4.1.4.
4.1.5. � havi átlagban ________________ Ft jövedelmet szereztem, melyet nem az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló
4.1.5. �
� havi
haviátlagban
átlagban________________
________________Ft Ftjövedelmet
jövedelmet
szereztem,
melyet
az egyszerűsített
foglalkoztatásról
4.1.5.
szereztem,
melyet
nemnem
az egyszerűsített
foglalkoztatásról
szóló szóló
2010. évi LXXV. törvényben foglaltak szerint végeztem.
2010. évi
éviLXXV.
LXXV.törvényben
törvénybenfoglaltak
foglaltakszerint
szerint
végeztem.
2010.
végeztem.

4.3. A kérelmezővel azonos lakcímen élő nagykorú gyermek:
4.3. A
A kérelmezővel
kérelmezővelazonos
azonoslakcímen
lakcímenélőélő
nagykorú
gyermek:
4.3.
nagykorú
gyermek:
Alulírott _________________________________________________________
Alulírott _________________________________________________________
_________________________________________________________
Alulírott
4.3.1. � húszévesnél fiatalabb gyermekként nyilatkozom, hogy önálló keresettel nem rendelkezek,
4.3.1. �
� húszévesnél
húszévesnélfiatalabb
fiatalabbgyermekként
gyermekként
nyilatkozom,
hogy
önálló
keresettel
rendelkezek,
4.3.1.
nyilatkozom,
hogy
önálló
keresettel
nemnem
rendelkezek,
4.3.2. � huszonhárom évesnél fiatalabb gyermekként nyilatkozok, hogy önálló keresettel nem rendelkezek, nappali oktatás
4.3.2. �
� huszonhárom
huszonháromévesnél
évesnélfiatalabb
fiatalabbgyermekként
gyermekként
nyilatkozok,
hogy
önálló
keresettel
rendelkezek,
nappali
oktatás
4.3.2.
nyilatkozok,
hogy
önálló
keresettel
nemnem
rendelkezek,
nappali
oktatás
munkarendje szerint tanulmányokat folytatok,
munkarendjeszerint
szerinttanulmányokat
tanulmányokat
folytatok,
munkarendje
folytatok,
4.3.3. � huszonöt évesnél fiatalabb gyermekként nyilatkozok, hogy önálló keresettel nem rendelkezek, felsőoktatási
4.3.3. �
� huszonöt
huszonöt évesnél
évesnélfiatalabb
fiatalabbgyermekként
gyermekkéntnyilatkozok,
nyilatkozok,
hogy
önálló
keresettel
rendelkezek,
felsőoktatási
4.3.3.
hogy
önálló
keresettel
nemnem
rendelkezek,
felsőoktatási
intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytatok,
intézménynappali
nappalitagozatán
tagozatántanulmányokat
tanulmányokat
folytatok,
intézmény
folytatok,
4.3.4. Nem keresőtevékenységből származó rendszeres, illetve alkalmi jövedelemmel
4.3.4. Nem
Nemkeresőtevékenységből
keresőtevékenységbőlszármazó
származó
rendszeres,
illetve
alkalmi
jövedelemmel
4.3.4.
rendszeres,
illetve
alkalmi
jövedelemmel
� rendelkezem, jogcíme: _______________________ és havi összege: _______________________ Ft
� rendelkezem,
rendelkezem,jogcíme:
jogcíme:_______________________
_______________________
és havi
összege:
_______________________
�
és havi
összege:
_______________________
Ft Ft
� nem rendelkezem.
� nem
nemrendelkezem.
rendelkezem.
�
4.3.5. � húszévesnél idősebb, huszonhárom évesnél fiatalabb gyermekként nyilatkozok, hogy nappali oktatás munkarendje
4.3.5. �
� húszévesnél
húszévesnélidősebb,
idősebb,huszonhárom
huszonhárom
évesnél
fiatalabb
gyermekként
nyilatkozok,
nappali
oktatás
munkarendje
4.3.5.
évesnél
fiatalabb
gyermekként
nyilatkozok,
hogyhogy
nappali
oktatás
munkarendje
szerint tanulmányokat nem folytatok,
szerinttanulmányokat
tanulmányokatnem
nemfolytatok,
folytatok,
szerint
4.3.6. � huszonhárom évesnél idősebb, huszonöt évesnél fiatalabb gyermekként nyilatkozok, hogy felsőoktatási intézmény
4.3.6. �
� huszonhárom
huszonháromévesnél
évesnélidősebb,
idősebb,huszonöt
huszonöt
évesnél
fiatalabb
gyermekként
nyilatkozok,
felsőoktatási
intézmény
4.3.6.
évesnél
fiatalabb
gyermekként
nyilatkozok,
hogyhogy
felsőoktatási
intézmény
nappali tagozatán tanulmányokat nem folytatok.
nappalitagozatán
tagozatántanulmányokat
tanulmányokatnem
nem
folytatok.
nappali
folytatok.

✃

4.2. A kérelmezővel azonos lakcímen élő házastársa/élettársa
4.2. A
A kérelmezővel
kérelmezővelazonos
azonoslakcímen
lakcímenélőélő
házastársa/élettársa
4.2.
házastársa/élettársa
Alulírott _________________________________________________________ nyilatkozom, hogy a kérelem benyújtását
Alulírott _________________________________________________________
_________________________________________________________
nyilatkozom,
a kérelem
benyújtását
Alulírott
nyilatkozom,
hogyhogy
a kérelem
benyújtását
megelőző hónapban rendszeres jövedelmem az Szt. 10. § (2) bekezdés a) pontja alapján
megelőzőhónapban
hónapbanrendszeres
rendszeresjövedelmem
jövedelmem
Szt.
§ (2)
bekezdés
a) pontja
alapján
megelőző
azaz
Szt.
10.10.
§ (2)
bekezdés
a) pontja
alapján
4.2.1. � nem volt,
4.2.1. �
� nem
nemvolt,
volt,
4.2.1.
4.2.2. � a _________________________________________________________ kívül nem volt,
4.2.2. �
� aa _________________________________________________________
_________________________________________________________
4.2.2.
kívülkívül
nemnem
volt,volt,
4.2.3. továbbá az Szt. 10. § (2) bekezdés b) pontja szerinti nem havi rendszerességgel a kérelem benyújtásának hónapját
4.2.3. továbbá
továbbá az
azSzt.
Szt.10.
10.§ §(2)
(2)bekezdés
bekezdésb)b)pontja
pontja
szerinti
nem
rendszerességgel
a kérelem
benyújtásának
hónapját
4.2.3.
szerinti
nem
havihavi
rendszerességgel
a kérelem
benyújtásának
hónapját
közvetlenül megelőző 12 hónap alatt
közvetlenülmegelőző
megelőző12
12hónap
hónapalatt
alatt
közvetlenül
4.2.4. � jövedelmet nem szereztem,
4.2.4. �
� jövedelmet
jövedelmetnem
nemszereztem,
szereztem,
4.2.4.
4.2.5. � havi átlagban _______________________ Ft jövedelmet szereztem, melyet nem az egyszerűsített foglalkoztatásról
4.2.5. �
� havi
haviátlagban
átlagban_______________________
_______________________
jövedelmet
szereztem,
melyet
az egyszerűsített
foglalkoztatásról
4.2.5.
Ft Ft
jövedelmet
szereztem,
melyet
nemnem
az egyszerűsített
foglalkoztatásról
szóló 2010. évi LXXV. törvényben foglaltak szerint végeztem.
szóló2010.
2010.évi
éviLXXV.
LXXV.törvényben
törvényben
foglaltak
szerint
végeztem.
szóló
foglaltak
szerint
végeztem.
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4.4. A kérelmezővel azonos lakcímen élő nagykorú
gyermek:

✃

Alulírott __________________________________________________
4.4.1. � húszévesnél fiatalabb gyermekként nyilatkozom, hogy önálló keresettel nem rendelkezek,
4.4.2. � huszonhárom évesnél fiatalabb gyermekként nyilatkozok, hogy önálló keresettel nem rendelkezek, nappali oktatás
munkarendje szerint tanulmányokat folytatok,
4.4.3. � huszonöt évesnél fiatalabb gyermekként nyilatkozok, hogy önálló keresettel nem rendelkezek, felsőoktatási
intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytatok,
4.4.4. Nem keresőtevékenységből származó rendszeres, illetve alkalmi jövedelemmel
� rendelkezem, jogcíme: _______________________ és havi összege: _______________________Ft
� nem rendelkezem.
4.4.5. � húszévesnél idősebb, huszonhárom évesnél fiatalabb gyermekként nyilatkozok, hogy nappali oktatás munkarendje
szerint tanulmányokat nem folytatok,
4.4.6. � huszonhárom évesnél idősebb, huszonöt évesnél fiatalabb gyermekként nyilatkozok, hogy felsőoktatási intézmény
nappali tagozatán tanulmányokat nem folytatok.
4.5. A kérelmező kijelenti, hogy az 1. pontban megjelölt lakás a TÁVHŐ fűtési rendszerébe bekapcsolt: � igen � nem
4.6. A kérelmező által lakott, az 1. pontban megjelölt lakás lakáshasználatának a jogcíme:
� tulajdonos, � haszonélvező, � albérlő, � főbérlő, � egyéb: ________________________________________
4.7. A kérelmező lakáshasználata kezdetének időpontja: ________________________________________
4.8. A fűtéstámogatás folyósítását havi rendszerességgel a Sárvár TÁVHŐ Kft.-hez utalással kérem, legkésőbb a
tárgyhónap 24. napjáig.

4.9. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 29. § (9) bekezdése
alapján nyilatkozom, hogy külön értesítést az ügy iktatási számáról, az ügyintéző nevéről és hivatali elérhetőségéről az
eljárás megindításának napjáról, az ügyintézési határidőről, az ügyintézési határidőben nem számítandó időtartamokról, a
hatóság eljárási kötelezettségének elmulasztása esetén követendő eljárásról, az iratokba való betekintés, és nyilatkozattétel
lehetőségéről, valamint arról, hogy kérelme a szükséges adatainak kezeléséhez és belföldi jogsegély, valamint szakhatósági
eljárás céljából történő továbbításhoz való hozzájárulásnak minősül.
- kérek*
- nem kérek*
(*A megfelelő rész aláhúzandó!)
4.10. Hozzájárulok az eljárás lefolytatásához és az érdemi döntés meghozatalához szükséges személyes adatok kezeléséhez.
Az eljárásban elektronikus úton kapcsolatot tartani a hatósággal kívánok*/ nem kívánok*
(*A megfelelő rész aláhúzandó!)
____________________, _______. _____________________________

________________________________
a kérelmező aláírása

_______________________________ __________________________________ ________________________________
a kérelmező nagykorú közeli hozzátartozójának aláírása a kérelmező nagykorú közeli hozzátartozójának aláírása

a kérelmező nagykorú közeli hozzátartozójának aláírása

________________________________ ____________________________________ _______________________________
a kérelmező nagykorú közeli hozzátartozójának aláírása

a kérelmező nagykorú közeli hozzátartozójának aláírása

a kérelmező nagykorú közeli hozzátartozójának aláírása

NEM BONYOLÍTJUK,
NEM
BONYOLÍTJUK,
LAKÁSBIZTOSÍTÁSOK, GÉPJÁRMŰ-BIZTOSÍTÁSOK,

✃

Sárvár, Hunyadi
utcában utcában
Sárvár,
Berzsenyi
5+8 lakásos
2016-ban
épülő belvárosi,
társasházban
zöldövezeti
a lakásoksorházak
és az
üzletek
értékesítése
értékesítése
elkezdődött!
elkezdődött.
Érdeklődni: Joó Ákos 06 30/947 47 01

www.sarvarhaz.hu

• Lakásbiztosítások • Gépjármű biztosítások • Élet-,és balesetbiztosítások
NEM
BONYOLÍTJUK,
NEM
BONYOLÍTJUK,

••ÉLETLakásbiztosítások
Lakásbiztosítások
•• Gépjármű
Gépjármű
biztosítások
biztosítások
•• Élet-,és
Élet-,és
balesetbiztosítások
balesetbiztosítások
• Vállalati
biztosítások
• Pénzügyi
tervezés
ÉS BALESETBIZTOSÍTÁSOK,
VÁLLALATI
BIZTOSÍTÁSOK,
•• Vállalati
Vállalati biztosítások
biztosítások •• Pénzügyi
Pénzügyi tervezés
tervezés

EGÉSZ ÉVBEN KÉRJE A LEGKEDVEZŐBB
BIZTOSÍTÁSOKAT
A BIZTOSÍTÁSOK SZAKÉRTŐJÉTŐL
PÉNZÜGYI
TERVEZÉS
NEM
BONYOLÍTJUK,
EGÉSZ
EGÉSZ ÉVBEN
ÉVBEN KÉRJE
KÉRJE AA LEGKEDVEZŐBB
LEGKEDVEZŐBB BIZTOSÍTÁSOKAT
BIZTOSÍTÁSOKAT AA BIZTOSÍTÁSOK
BIZTOSÍTÁSOK SZAKÉRTŐJÉTŐL
SZAKÉRTŐJÉTŐL
Egész évben kérje a legkedvezőbb biztosításokat,
a biztosítások szakértőjétől!
Az összes biztosító ajánlata egy helyen NÁLUNK!

Folyamatos és hasznos információkért
like-oljon bennünket: facebook.com/pbasarvar
• Sárvár, Hunyadi u. 11. • Tinódi vendégló udvarában
• Tel: 95 / 520 230 • Mobil: +36 30 / 267 59 27 • Mobil: +36 30 / 520 23 14
••Sárvár,
Sárvár,
Hunyadi
Hunyadi
u.
11.
11.u.••11.
Tinódi
Tinódi
vendégló
vendégló
udvarában
udvarában
• Sárvár,
Hunyadi
u.Hunyadi
11.u.
• Tinódi
vendégló
udvarában
• Sárvár,
• Tinódi
vendégló
udvarában
• Sárvár, Hunyadi u. 11. • Tinódi vendégló udvarában
••••Tel:
/ •/520
230
Mobil:
30 /30
267
59
• 27
Mobil:
+36
30
/+36
520
23
14
Tel:
Tel:
95
95
//Tel:
520
520
230
230
•••Mobil:
Mobil:
+36
+36
30
///267
267
59
59
27
Mobil:
Mobil:
+36
+36
30
30
///520
520
23
23
14
Tel.:
95/520
Mobil:
+36
30/
Mobil:
+36
30/631
07
95
/•520
230+36
• Mobil:
+36
30 /27
267
59•••27
• Mobil:
30
/520
52038
2314
14
Tel:95
95
520
230
Mobil:
+36
30
267
59
27
Mobil:
+36
30
23
14
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WANG DIVATÁRUHÁZ

Sárvár, Ady u. 1. (a rendőrség mellett) FÓRUM ÜZLETHÁZ

Nyitvatartás: H-P: 8.00-17.30 Szo: 8.00-12.30 Vasárnap: ZÁRVA

Kedves Kis Diák!
„Még javában tart a nyár
Az iskola már téged vár
Mondjátok el Anyunak, Apunak
A WANG Divatáruház
Bőséges kínálattal csalogat
Tollak, táskák, olcsó áron
Meg kéne venni még a nyáron
Azután jöhet a tornafelszerelés és egyebek,
Hogy iskolába mehessetek!”

Nálunk egy helyen mindent megtalál,
ami az iskolakezdéshez szükséges!

Egyes nyári termékek akciós áron
kaphatók 2016. augusztus 19-től
a készlet erejéig!
Ajándékutalványt elfogadunk!

Sárvári
Hírlap
facebook.com/sarvari.televizio
Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági Iroda

11

9600 Sárvár, Várkerület u. 2.

EF

a hatóság
tölti ki!

✃

levelezési cím: 9601 Sárvár, Pf. 78., fax: (06 95) 523-157, telefonszámok: (06 95)523-106, 523-129, 523-130, 523-133, 523-178
Ügyfélfogadás rendje a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági Iroda (9600 Sárvár, Várkerület u. 2.)
földszint 7., 8. és 9. hivatali helyiségeiben: hétfő 8-12 óráig, kedd: 13-16 óráig,
szerda: 8-12 óráig és 13-16 óráig, csütörtök: ügyfélfogadás nincs, péntek: 8-12 óráig
Kérelem fűtéstámogatás megállapítására TÁVHŐ fűtési rendszerébe be nem kapcsolt fűtési móddal rendelkező lakás/ház esetén
BENYÚJTHATÓ: TÁRGYÉV SZEPTEMBER 1-JÉTŐL TÁRGYÉVET KÖVETKEZŐ ÉV MÁRCIUS 31-IG
A SÁRVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL HATÓSÁGI IRODÁJÁBAN

Beérkezés ___________________________

Postára adás ___________________________
______________________________________
az átvevő aláírása

1. A kérelmező személyi adatai

Alulírott

Neve: ________________________________________ Születési neve: ________________________________________
Anyja neve: _______________________________ Születési helye és ideje (év, hó, nap): ___________________________
Lakóhelye: __________________________________________________
Tartózkodási helye: _________________________________________________
Életvitelszerűen � a lakóhelyemen élek.

� a tartózkodási helyemen élek.

Levelezési címe: _______________________________________________ Állampolgársága: _____________________
Társadalombiztosítási azonosító jele: _______________________ Telefonszáma: _____________________
kérem részemre a 2016. november 1-jétől 2017. március 31-ig tartó fűtési időszakban
_________. év ____________ hónaptól havi _______________ Ft összegű fűtéstámogatás megállapítását a
_____ Sárvár, ____________________________közter. neve _________ közter. jellege ___ hsz./hrsz. ____ ép.
____ lph. ____ em. ____ajtó alatti
� lakásra / � házra vonatkozóan.
2. A kérelmező családjának tagjaira vonatkozó adatok (A nem kitöltött rovatokat szíveskedjen kihúzással jelölni!)
*A család tagjaiként kell feltüntetni az 1. pontban feltüntetett lakást/házat használó, abban együtt lakó, ott bejelentett
lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozókat (házastárs, élettárs, gyermekek).
Rokonsági fok*

Név

Születési hely, idő

Anyja neve

2.1. a kérelmező
2.2. a kérelmező házastársa/élettársa

18 évesnél fiatalabb gyermek(ek)

20 évesnél fiatalabb, önálló keresettel
nem rendelkező gyermek(ek)

23 évesnél fiatalabb, önálló keresettel
nem rendelkező, nappali oktatás
munkarendje szerint tanulmányokat
folytató gyermek(ek)

✃

25 évesnél fiatalabb, önálló keresettel
nem rendelkező, felsőoktatási
intézmény nappali tagozatán
tanulmányokat folytató gyermek(ek)
Fogyatékos vér szerinti, örökbe
fogadott, illetve nevelt gyermek(ek) **

** Fogyatékos gyermekként kell figyelembe venni korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a
testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos gyermeket, amennyiben ez az állapota a 25. életévének betöltését
megelőzően is fennállt.
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AA
AAjövedelem
jövedelemtípusa
típusa

B B
C C
Az Az
2.1.2.1.
pontban
pontban
Az 2.2.
Az pontban
2.2. pontban
feltüntetett
feltüntetett
feltüntetett
személy
feltüntetett
személy
személy
személy
havihavi
jövedelme
(forint)
jövedelme
(forint)

D

D

Gyermekek
neve neve
Gyermekek

✃
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3.
nem
kitöltött
rovatokat
szíveskedjen
kihúzással
jelölni!)
3. Jövedelemnyilatkozat
Jövedelemnyilatkozat(A(A
nem
kitöltött
rovatokat
szíveskedjen
kihúzással
jelölni!)
A
(élettársának)
és aésvelük
egy egy
lakásban/házban
együttegyütt
lakó, ott
bejelentett
lakó- vagy
A kérelmezőnek,
kérelmezőnek,a aházastársának
házastársának
(élettársának)
a velük
lakásban/házban
lakó,
ott bejelentett
lakó- vagy
tartózkodási
a kérelem
benyújtását
megelőző
hónapban
megszerzett
havi havi
tartózkodási hellyel
hellyel rendelkező
rendelkezőgyermekeiknek
gyermekeiknek
a kérelem
benyújtását
megelőző
hónapban
megszerzett
rendszeres
rendszerességgel
megszerzett
jövedelem
eseténesetén
a kérelem
benyújtásának
hónapját
rendszeres jövedelme,
jövedelme,nem
nemhavi
havi
rendszerességgel
megszerzett
jövedelem
a kérelem
benyújtásának
hónapját
közvetlenül
alatt
szerzett
jövedelem
egyhavi
átlaga,
forintban:
közvetlenülmegelőző
megelőző1212hónap
hónap
alatt
szerzett
jövedelem
egyhavi
átlaga,
forintban:

és haviésjövedelme
(forint)(forint)
havi jövedelme

Munkaviszonyból
Munkaviszonybólésésmás
másfoglalkoztatási
foglalkoztatási
jogviszonyból
jogviszonybólszármazó
származó
ebből:
ebből:közfoglalkoztatásból
közfoglalkoztatásbólszármazó
származó
Társasés
ésegyéni
egyénivállalkozásból,
vállalkozásból,
Társas
őstermelői,
őstermelői,
illetve szellemi
szellemiésésmás
másönálló
önálló
illetve
tevékenységből
tevékenységből
származó
származó
Táppénz,gyermekgondozási
gyermekgondozási
támogatások
Táppénz,
támogatások
Nyugellátásésésegyéb
egyébnyugdíjszerű
nyugdíjszerű
Nyugellátás
rendszeres
rendszeres
szociálisellátások
ellátások
szociális
Önkormányzat,
ésés
Önkormányzat,járási
járásihivatal
hivatal
munkaügyi
munkaügyi
szervek
szervekáltal
általfolyósított
folyósítottellátások
ellátások
Egyéb
Egyébjövedelem
jövedelem
Összesjövedelem
jövedelem
Összes
4.
4. Nyilatkozat
Nyilatkozataafűtéstámogatásra
fűtéstámogatásra
való
való
jogosultság
jogosultság
szociális
szociális
rászorultsági
rászorultsági
feltételeiről
feltételeiről
(A megfelelőt
(A megfelelőt
’X’ jellel
’X’jelölje!)
jellel jelölje!)
Alulírott
hogy
Alulírottkérelmező
kérelmezőkijelentem,
kijelentem,
hogy
�
alapján
családomban
három,
vagyvagy
többtöbb
kiskorú
gyermeket
nevelek.
�A
A 2.
2.pontban
pontbanközölt
közöltadatok
adatok
alapján
családomban
három,
kiskorú
gyermeket
nevelek.
�
vagy
nyugdíjszerű
ellátásban
részesülök
(pl. öregségi
nyugdíj,
özvegyiözvegyi
nyugdíj,nyugdíj,
� Kérelmezőként
Kérelmezőkéntazazalábbi
alábbinyugdíj
nyugdíj
vagy
nyugdíjszerű
ellátásban
részesülök
(pl. öregségi
nyugdíj,
hozzátartozói
mezőgazdasági
járadék,
korhatár
előttielőtti
ellátás,
szolgálati
járandóság,
rokkantsági
ellátás, ellátás,
hozzátartozóibaleseti
balesetinyugellátás,
nyugellátás,
mezőgazdasági
járadék,
korhatár
ellátás,
szolgálati
járandóság,
rokkantsági
rehabilitációs
egészségkárosodási
járadéka,
rokkantsági
járadék,
rehabilitációs
járadék,
hadigondozottak
rehabilitációsellátás,
ellátás,bányászok
bányászok
egészségkárosodási
járadéka,
rokkantsági
járadék,
rehabilitációs
járadék,
hadigondozottak
és
házastársi
pótlék,
házastárs
után után
járó járó
jövedelempótlék,
rokkantsági
járadék,járadék,
és nemzeti
nemzeti gondozottak
gondozottakpénzbeli
pénzbeliellátásai,
ellátásai,
házastársi
pótlék,
házastárs
jövedelempótlék,
rokkantsági
rendszeres
szociális
segély,
vakok
személyi
járadéka,
átmeneti
járadék,
egészségkárosodási
rendszeres szociális
szociálisjáradék,
járadék,központi
központi
szociális
segély,
vakok
személyi
járadéka,
átmeneti
járadék,
egészségkárosodási
járadék).
járadék).
(Szíveskedjék
a nyugdíjszerű
ellátásnak
a megnevezését,
amelyben
részesül!)
(Szíveskedjékfeltüntetni
feltüntetniannak
annak
a nyugdíjszerű
ellátásnak
a megnevezését,
amelyben
részesül!)
5.
5. Nyilatkozatok
Nyilatkozatok

5.2.
lakcímen
élőélő
házastársa/élettársa
5.2. A
Akérelmezővel
kérelmezővelazonos
azonos
lakcímen
házastársa/élettársa
Alulírott
nyilatkozom,
hogyhogy
a kérelem
benyújtását
megelőző
hónapban
Alulírott _______________________________________
_______________________________________
nyilatkozom,
a kérelem
benyújtását
megelőző
hónapban
rendszeres
10.10.
§ (2)
bekezdés
a) pontja
alapján
rendszeresjövedelmem
jövedelmemazazSzt.
Szt.
§ (2)
bekezdés
a) pontja
alapján
5.2.1.
5.2.1. �
�nem
nemvolt,
volt,
5.2.2.
kívül nem
5.2.2. �
�aa______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
kívülvolt,
nem volt,
5.2.3.
b) b)
pontja
szerinti
nemnem
havi havi
rendszerességgel
a kérelem
benyújtásának
hónapjáthónapját
5.2.3. továbbá
továbbáazazSzt.
Szt.10.
10.§ §(2)(2)bekezdés
bekezdés
pontja
szerinti
rendszerességgel
a kérelem
benyújtásának
közvetlenül
alatt
közvetlenülmegelőző
megelőző1212hónap
hónap
alatt
5.2.4.
5.2.4. �
�jövedelmet
jövedelmetnem
nemszereztem,
szereztem,
5.2.5.
Ft jövedelmet
szereztem,
melyet
nem az
egyszerűsített
foglalkoztatásról
5.2.5. �
� havi
haviátlagban.____________________
átlagban.____________________
Ft jövedelmet
szereztem,
melyet
nem
az egyszerűsített
foglalkoztatásról
szóló
foglaltak
szerint
végeztem.
szóló 2010.
2010.évi
éviLXXV.
LXXV.törvényben
törvényben
foglaltak
szerint
végeztem.
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5.
5. 1.
1. Kérelmező
Kérelmező
A
hónapban
rendszeres
jövedelmem
az Szt.
(2) §bekezdés
a) pontja
alapjánalapján
A kérelem
kérelembenyújtását
benyújtásátmegelőző
megelőző
hónapban
rendszeres
jövedelmem
az 10.
Szt.§10.
(2) bekezdés
a) pontja
5.1.1.
5.1.1. �
�nem
nemvolt,
volt,
5.1..2.
kívül nem
5.1..2.�
�aa____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
kívülvolt,
nem volt,
5.1.3.
b) b)
pontja
szerinti
nemnem
havi havi
rendszerességgel
a kérelem
benyújtásának
hónapjáthónapját
5.1.3. továbbá
továbbáazazSzt.
Szt.10.
10.§ §(2)(2)bekezdés
bekezdés
pontja
szerinti
rendszerességgel
a kérelem
benyújtásának
közvetlenül
alatt
közvetlenülmegelőző
megelőző1212hónap
hónap
alatt
5.1.4.
5.1.4. �
�jövedelmet
jövedelmetnem
nemszereztem,
szereztem,
5.1.5.
Ft Ft
jövedelmet
szereztem,
melyet
nem az
egyszerűsített
foglalkoztatásról
5.1.5. �
�havi
haviátlagban
átlagban_______________________
_______________________
jövedelmet
szereztem,
melyet
nem
az egyszerűsített
foglalkoztatásról
szóló
foglaltak
szerint
végeztem.
szóló 2010.
2010.évi
éviLXXV.
LXXV.törvényben
törvényben
foglaltak
szerint
végeztem.
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5.3. A kérelmezővel azonos lakcímen élő nagykorú gyermek:
Alulírott _________________________________________________
5.3.1.� húszévesnél fiatalabb gyermekként nyilatkozom, hogy önálló keresettel nem rendelkezek,
5.3.2.� huszonhárom évesnél fiatalabb gyermekként nyilatkozok, hogy önálló keresettel nem rendelkezek, nappali oktatás
munkarendje szerint tanulmányokat folytatok,
5.3.3.� huszonöt évesnél fiatalabb gyermekként nyilatkozok, hogy önálló keresettel nem rendelkezek, felsőoktatási
intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytatok,
5.3.4. Nem keresőtevékenységből származó rendszeres, illetve alkalmi jövedelemmel
� rendelkezem, jogcíme: _________________________ és havi összege: _________________ Ft
� nem rendelkezem.
5.3.5. � húszévesnél idősebb, huszonhárom évesnél fiatalabb gyermekként nyilatkozok, hogy nappali oktatás munkarendje
szerint tanulmányokat nem folytatok,
5.3.6. � huszonhárom évesnél idősebb, huszonöt évesnél fiatalabb gyermekként nyilatkozok, hogy felsőoktatási intézmény
nappali tagozatán tanulmányokat nem folytatok.

facebook.com/sarvari.televizio

✃

5.4. A kérelmezővel azonos lakcímen élő nagykorú gyermek:
Alulírott _________________________________________________
5.4.1. � húszévesnél fiatalabb gyermekként nyilatkozom, hogy önálló keresettel nem rendelkezek,
5.4.2. � huszonhárom évesnél fiatalabb gyermekként nyilatkozok, hogy önálló keresettel nem rendelkezek, nappali oktatás
munkarendje szerint tanulmányokat folytatok,
5.4.3. � huszonöt évesnél fiatalabb gyermekként nyilatkozok, hogy önálló keresettel nem rendelkezek, felsőoktatási
intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytatok,
5.4.4. Nem keresőtevékenységből származó rendszeres, illetve alkalmi jövedelemmel
� rendelkezem, jogcíme: _______________________ és havi összege: ________________ Ft
� nem rendelkezem.
5.4.5. � húszévesnél idősebb, huszonhárom évesnél fiatalabb gyermekként nyilatkozok, hogy nappali oktatás munkarendje
szerint tanulmányokat nem folytatok,
5.4.6. � huszonhárom évesnél idősebb, huszonöt évesnél fiatalabb gyermekként nyilatkozok, hogy felsőoktatási intézmény
nappali tagozatán tanulmányokat nem folytatok.
5.5. A kérelmező kijelenti, hogy a lakás/ház egyedi fűtési móddal rendelkezik: � igen � nem
az egyedi fűtés típusa: � gáz, � szilárd tüzelés, �vegyes tüzelés, � egyéb: _______________________________
5.6. A kérelmező által lakott, az 1. pontban megjelölt ház/lakás lakáshasználatának a jogcíme:
� tulajdonos, � haszonélvező, � albérlő, � főbérlő, � egyéb: ________________________________________
5.7. A kérelmező által az 1. pontban megjelölt lakás/ház használata kezdetének időpontja: _______________________
A fűtéstámogatás folyósítását egyösszegben __________________________________________________ részére
� a ______________________________–_______________________________–__________________________számú
_______________________________________________ nevén _______________________________________
elnevezésű pénzforgalmi szolgáltatónál kezelt belföldi pénzforgalmi számla javára, vagy
� _____________________ város/község_____________________________ közter. neve_____________ közter.
jellege _____ hsz./hrsz. __ ép. __ lph. ____ em. ____ajtó alatti címre postai kifizetéssel kérem folyósítani a
fűtéstámogatást megállapító határozat jogerőre emelkedését követő 5 napon belül.

5.8. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 29. § (9) bekezdése alapján
nyilatkozom, hogy külön értesítést az ügy iktatási számáról, az ügyintéző nevéről és hivatali elérhetőségéről az eljárás megindításának
napjáról, az ügyintézési határidőről, az ügyintézési határidőben nem számítandó időtartamokról, a hatóság eljárási kötelezettségének
elmulasztása esetén követendő eljárásról, az iratokba való betekintés, és nyilatkozattétel lehetőségéről, valamint arról, hogy kérelme a
szükséges adatainak kezeléséhez és belföldi jogsegély, valamint szakhatósági eljárás céljából történő továbbításhoz való hozzájárulásnak
minősül.
- kérek*
- nem kérek*
(*A megfelelő rész aláhúzandó!)
5.9. Hozzájárulok az eljárás lefolytatásához és az érdemi döntés meghozatalához szükséges személyes adatok kezeléséhez. Az eljárásban
elektronikus úton kapcsolatot tartani a hatósággal kívánok*/ nem kívánok*
(*A megfelelő rész aláhúzandó!)

____________________, _______. _____________________________

✃

________________________________
a kérelmező aláírása

_______________________________ __________________________________ ________________________________
a kérelmező nagykorú közeli hozzátartozójának aláírása a kérelmező nagykorú közeli hozzátartozójának aláírása

a kérelmező nagykorú közeli hozzátartozójának aláírása

________________________________ ____________________________________ _______________________________
a kérelmező nagykorú közeli hozzátartozójának aláírása

a kérelmező nagykorú közeli hozzátartozójának aláírása

a kérelmező nagykorú közeli hozzátartozójának aláírása
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A Sárvári Televízió tervezett műsora
2016. augusztus 19. és szeptember 3. között

Hírek Hétkor közéleti magazinműsor:
Augusztus 20., 27. és szeptember 3. (szombat) 19.00
Ismétlés: 6.30, 12.00 (vasárnap 11.00), 19.00 és 23.00
Pénteki Mozaik:
Augusztus 19. (péntek) 19.00 XVII. Sárvári Fúvószenei Várfesztivál/ism.
Augusztus 26. (péntek) 19.00 Összefoglaló a 36. Nemzetközi
Folklórnapokról
Ismétlés: szombat 19.40, vasárnap 11.40 és 19.40, hétfő-csütörtök 19.40

www.sarvarvaros.hu

Hírlap

Futás a hidasokkal

Hirdessen a Sárvári Hírlapban!
Hívjon most! 06 30 45 75 035

SÁRVÁRI

HÍRLAP

Sárvár Város Önkormányzatának lapja
Kiadja: Sárvári Média Nonprofit Kft.
9600 Sárvár, Móricz Zs. u. 4.
Felelős kiadó: a Kft. ügyvezetője
Felelős szerkesztő: dr. Fonyó Roberta
Szerkesztőség: 9600 Sárvár, Móricz Zs. u. 4.
Tel.: 95/320-261, E-mail: hirlap@sarvar.hu

Fotó: Pajor András
Tördelés: Gyulavári Csaba
Hirdetésszervező:
Takács Szilvia (06/30/22-93-760)
Nyomda: Yeloprint Kft., Dávid Péter
Sokszorosítás helye és ideje:
Szombathely, Géfin Gy. u. 11-13.,
2016. augusztus 15.
Megrendelési sorszám: 2012/1.
ISSN: 0238-9010

Prémiumalkusz Kft.
A független biztosítási alkusz!
Az összes biztosító ajánlata, terméke és
ügyintézése egy helyen!
Takarítson meg akár 30–50%-ot
meglévő szerződései díjából!
Hagyja, hogy a Biztosítók versenyezzenek Önért!
INGYENES tanácsadás és ajánlatkérés irodánkban:
Sárvár, Hunyadi u. 18/D.
(A Totalcar és Generali iroda mellett)
www.premiumalkusz.hu +36 70/943-1442
Szerződött partner: Vocelka Invest Kft.

Fussunk a hídon át az egészséges jövőnkért! – ezzel a szlogennel hívta az egészséges
életmódot népszerűsítő programjára az érdeklődőket a
Híd a Jövőnkért Egyesület a
Csónakázó-tó partjára.
A megjelenteket Németh Zsolt
elnök köszöntötte, aki azt hangsúlyozta, hogy minden olyan
programot szeretnének támogatni, amely alulról, a civilektől jövő
kezdeményezés. – Szeretnénk,
ha az egészségéért mindenki
tenni akarna, ezt ilyen és ehhez

hasonló rendezvényekkel mi is
szeretnénk segíteni – mondta az
elnök. Bicsák Attila, az egyesület
sportért és egészségmegőrzésért
felelős koordinátora foglalta ös�sze a rendezvény lényegét: – Itt,
ebben a szép környezetben három kört futunk a Csónakázó-tó
körül, amelyet mindenki erőnlétének megfelelően teljesíthet.
A futás előtt elmaradhatatlan
a bemelegítés, amit ezúttal Németh Eszter szervező vezényelt
a résztvevőknek, aki a futás
egészségre gyakorolt jótékony
hatásáról is szólt.

Alkotmány u. 4.
Hétfő-szombat: 6:00 – 22:00
Vasárnap: 07:00 – 18:00
Laktanya u. 2.
Hétfő-szombat: 6:00 – 20:00
Vasárnap: 07:00 – 12:00
Arany Fácán dobozos sör 0,5L 165Ft/db (330Ft/L)

augusztus 25-én és szeptember 1-jén,
csütörtökön 17 órakor

SÁRVÁRON a Batthyány u. 9. sz. alatt.
Számítógépes elméleti vizsgára gyakorlási lehetőség!
Tájékoztatás: +36-30/444-71-24

www.ritmo.hu

Soproni dobozos sör 0,5L 189Ft/db (378Ft/L)
Steffl dobozos sör 0,5L 179Ft/db (358Ft/L)
Gösser Natur Radler dob.sör 0,4L 199Ft/db (498Ft/L)

Soproni Radler dob. sör 0,4L 179Ft/db (448Ft/L)
Heineken dobozos sör 0,4L 229Ft/db (573Ft/L)
Krusovice dob. barna sör 0,5L 239Ft/db (478Ft/L)
Strongbow sör több ízben 0,33L 249Ft/db (755Ft/L)

www.pontittuzletek.hu
www.facebook.com/pontittuzletek

facebook.com/sarvari.televizio

Sárvári
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A körülöttünk lévő értékek teszik igazán otthonossá világunkat.
Azon dolgozunk, hogy szolgáltatásaink is ilyen értéket
jelentsenek számodra.
Ismerd meg te is legújabb tévé-, internet- és telefoncsomagjainkat. Szívesen
segítünk választani közülük akár az otthonodba, akár vállalkozásodhoz!

Invitel Pont: Sárvár, Batthyány u. 17. Tel.: (06 95) 325 828

160832-FI1
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Pajor Tetőfedés

Nyári AKCIÓK!

Ács, tetőfedő, bádogos munkák
Szolgáltatásaink:
• tetőszerkezetek, elő tetők, pavilonok készítése
• cserép-, zsindely-, palafedés készítése
• közintézmények, műemlék épületek
tetőfelújítása
• hagyományos habarcsolt fedések készítése
• tetősík ablakok beépítése
• ereszcsatorna rendszerek, lemezszegélyek,
bádogos szerkezetek, cserepes lemez,
szendvicspanel fedések készítése

2016.07.01-től
08.31-ig

Válaszd a hozzád illőt!
Kibővült KARIKAGYŰRŰ választék!

Most:-10% a munkadíjból
(részletek az üzletben)

Teljes körű kivitelezés, tanácsadás, állapotfelmérés.

Az IGAZINAK:

Pajor Béla 0670/ 272 65 79
Pajor Gábor 0670/ 362 67 76
E-mail: pajorteto@citromail.hu

Gyémánt eljegyzési gyűrűk

Most: –10%
IGAZGYÖNGY ékszerek

Most: –10%
A NYÁR SZÍNE:

www.pajorteto.hu

Részletek az üzletben.

Újra hódít:

Türkiz Köves ezüst ékszerek

Sárvár, Hunyadi utcában
Sárvár,
Hunyadi utcai
5+8 lakásos
társasházban utolsó
társasházban
a lakások 2és az
1üzletek
db 47 m
–es
értékesítése
elkezdődött!
lakás
eladó.
Érdeklődni: Joó Ákos 06 30/947 47 01

2 ágyas szobában, All Inclusive ellátással
Robinson Kölyök Klub – MAGYAR NYELVŰ ANIMÁCIÓ!!!
Augusztus 26; szeptember 2;
szeptember 9-i indulásokkal,
7 éjszaka
Aparthotel Rio Grande****
59.900 Ft/fő
+ járulékos kültségek
További ajánlatokról, kedvezményekről érdeklődjön irodánkban!

Eng. szám: U-000545

www.sarvarhaz.hu

Bulgária autóbusszal

VASÁRNAP IS 22.00-IG NYITVA TARTUNK!

VÁLOGASSON KÖZEL 50 FÉLE SÖR KÖZÜL.
TÖBB MINT DOHÁNYBOLT…

www.ekszerszalon.com

Utazási Iroda

Sárvár, Nádasdy u. 55.

Nyitva tartás: hétfő-szombat 6.00-22.00
vasárnap 6.00-22.00

AUGUSZTUS 20-ÁN
8.00-20.00-IG NYITVA TARTUNK

SÁRVÁR (A volt borforgalmi udvarban.)
Batthyány u. 34/3.
H-P: 8.30-17.00, Szo: 8.30-12.00 •
ZOÉ Ékszer

Üzemeltetõ: Sava-Borsa Kft.

Kertvárosi Trafik
E-CIGARETTA ÉS TARTOZÉKAI KAPHATÓK

Most: –10%

H – 9600 Sárvár, Hunyadi u. 11.
H – 9601 Sárvár, Pf. 67
Tel.: + 36 / 95 320 578
Fax: + 36 / 95 520 625
E-mail: office@aquatravel.hu
info@aquatravel.hu
www.aquatravel.hu

www.sarvarvaros.hu
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