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Járási hivatali épületek újultak meg

Már a várparkolóban
is ingyenes a parkolás
Sárvár egész területén ingyenes
a parkolás, miután a képviselő-testület módosította az önkormányzat fizetős övezeteket
felsoroló rendeletét.

A Sárvári Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztályának helyet adó felújított épületet
Ágh Péter országgyűlési képviselő, Harangozó Bertalan kormánymegbízott, Kondora István polgármester és dr.
Galántai György járási hivatalvezető avatta fel

A Sárvári Járási Hivatal két
felújított épületét adták át
ünnepélyes szalagátvágással. A több mint ötvenmillió
forintból átépített hivatalok
bizalmat sugároznak és jelzik a kormány közigazgatási
reformjának eredményeit –
hangzott el az avatáson.
A Vas Megyei Kormányhivatal
épületeinek energetikai korsze-

rűsítése a Környezet és Energiahatékonysági Operatív Program
támogatásával valósulhatott
meg. A Sárvári Járási Hivatal
Élelmiszerlánc-biztonsági és
Állategészségügyi Osztályának
Selyemgyár utcai és a Várkerület
4. szám alatt található Népegészségügyi Osztály épületei újultak
most meg. A projekt kivitelezése
során elvégezték mindkét épületen a homlokzatok, alsó és felső

zárófödémek hőszigetelését és a
külső nyílászárók cseréjét.
– Sárváron két emblematikus
épület kapott új külsőt. A felújítás
módot adott arra, hogy az épületek beleilleszkedjenek a település
építészeti környezetébe és látványos, szép elemként funkcionáljanak a jövőben – hangsúlyozta
Harangozó Bertalan, Vas negye
kormánymegbízottja.
Folytatás a 3. oldalon

Az eddigi hatályos szabályozás
szerint a vár melletti parkoló volt
az egyetlen díjfizetés ellenében
igénybe vehető várakozási övezet.
Erre az Új Széchenyi Program
keretében megvalósult Sárvár
városközpont és a gyógyfürdő
térbeli kapcsolatának megújítására irányuló projekt kapcsán volt
szükség. A pályázati előírások miatt vállalnia kellett a településnek a
várparkolóban a díjfizetős parkolás kialakítását és üzemeltetését.
Ennek a kötelező működtetési
ideje járt le a közelmúltban.
– Azáltal, hogy a Nádasdy-vár
melletti parkoló kikerült a helyi rendelet díjfizetés ellenében
igénybe vehető várakozási övezeteket felsoroló mellékletéből, Sárvár teljes területén újból ingyenes
a parkolás – jelentette be Kondora
István polgármester.
Folytatás a 3. oldalon
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Szeptember 1-jétől kérhető a fűtéstámogatás

30 millió forintos támogatás útfelújításra

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

A Sárvári Járási Hivatal felújított épületeinek ünnepélyes
átadásán jelentette be Ágh Péter országgyűlési képviselő, hogy
a sárvári önkormányzat 30 millió forintos támogatást nyert az
Akácfa utca útfelújítására a Belügyminisztériumtól. A hírt Kondora István polgármester is üdvözölte, aki kiemelte, hogy ez most
már a harmadik év, hogy ilyen támogatásban részesül a város.
Az Akácfa utcára elnyert támogatás mellé önrészt is biztosít az
önkormányzat, így a terramixes technológiával mintegy 40-50
millió forintos beruházás keretében újítják fel az útburkolatot.
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Búcsúzunk

A nyári zárva tartás alatt kaptuk a szomorú hírt, hogy Szabó
Dezsőné Vali néni szeretett
óvodavezetőnk, kollégánk, óvó
nénink már csak odafentről
vigyáz ránk. Ismét egy olyan
óvó nénit veszítettünk el, aki
nagyon sokat tett a Sárvár
óvodáinak fejlődéséért, gyarapodásáért.
A gyerekek Vali nénije 1954től dolgozott a Bocskai utcai
óvodában, mint óvónő. 1980–
1990-ig a Petőfi Úti Óvoda intézményvezetői feladatait látta
el nyugállományba vonulásáig.
Nagy lelkesedéssel indította
útjára az új óvodát a Petőfi-la-

kótelepen. Kiváló szervezőként
időt és energiát nem kímélve
varázsolta második otthonná
a gyermekek, a szülők és a
kollégák nagy megelégedésére. Fontos volt számára, hogy
mindenki otthon érezze magát
az óvodai épületekben.
Nem olyan régen még örülhettünk, hogy naponta talál-
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koztunk, hiszen otthonából
– ahol lányával és családjával,
szeretett unokáival élt – átsétált
a szomszéd utcába, egykori
óvodájába az ebédért.
– Aztán már nem kopogtál
a botoddal. Mennyire hiányzik
az a hang most nekünk. Hiszen
talán nincs a Kertvárosban
olyan család, aki ne ismerte
volna „Vali óvó néni”-t, ahogy
később szólították. Nagyon
boldog voltál, ha megismertek
volt óvodásaid, szüleik, akiket
mindig nevükön szólítottál
még ennyi idő távlatából is.
Hosszú évek teltek el nyugdíjba vonulásod óta, de éreztük
mindig szívesen jöttél rendezvényeinkre. Köszöntöttünk

a nyugdíjas-találkozókon és
Kondora István polgármester mögé sorakoztunk mi is,
amikor átvetted gyémánt diszokleveledet, melyet a NYME
Benedek Elek Pedagógiai Kar
állított ki hatvan éven át kifejtett értékes szakmai munkád
elismeréseként.
Búcsúzni sosem jó. Nem is
tesszük, mert tovább visszük
szakmai alázatodat, emberségedet, mindenek felett álló
gyermekszeretetedet.
Isten irgalmából nyugodjál
békében.
Stieber Józsefné
volt és jelenlegi kollégáid
Sárvár, 2017. július 24.

Felszentelték a felújított temetőt Rábasömjénben
Átadták a több mint húszmillió forintból teljesen felújított
Sárvár-rábasömjéni temetőt. A
munkálatok két ütemben zajlottak és két év alatt fejeződtek be.

A vasárnapi istentisztelet után
került sor a rábasömjéni temető
ravatalozójának felavatására.
Kondora István polgármester
köszöntőjében úgy fogalmazott,
hogy ez az önálló gyökerekkel
bíró, összetartó településrész is
fontos figyelmet kap a város vezetésétől. A ravatalozó szentelését
a Szent László király plébánia
káplánja, Huszár Balázs végezte.
– A több ütemben zajlott felújítási munkálatok különlegessége
volt, hogy minden teendőt helyi
kötődésű vállalkozók végeztek el
– mondta Varga Károly, a körzet

Közérdekű felhívás

önkormányzati képviselője. A
felújítás első állomása a temető
előtti parkoló és autólehajtó kialakítása volt.
A második ütem most fejeződött be, amikor új kaput, járdát
kapott a temető, a ravatalozó

épülete pedig felújításra került
egy fedett elő tető kialakításával.
Továbbá a temető feszületét is
restaurálták. Így a mai kor elvárásainak megfelelő szakrális
tér alakult ki, ahol az ide jövők a
kegyeletüket leróhatják.

A két ütemben több mint húszmillió forintból felújított rábasömjéni temető
ravatalozóját Huszár Balázs káplán szentelte fel

Ezúton szeretném felhívni a sárvári lakosok figyelmét, hogy a
Sárvár, Soproni út 2. szám alatti városi temetőben a sírhelyet meg
lehet váltani az eltemetni kívánt személy halálát megelőzően is. Az
önkormányzat jelenleg hatályos rendelete értelmében a Soproni
úti temetőben 2017. december 31. napjáig van lehetőség a sírhely
előzetes megváltásra.
Ezenkívül felhívjuk a tisztelt Lakosság figyelmét, akinek hozzátartozója 1992. december 31-ig hunyt el, urnafal elhelyezés esetén 2007.
december 31-ig, és a Sopron úti temetőben, illetve a rábásömjéni temetőben lett eltemetve, a sírhely megváltás ideje lejár! Kérjük, hogy a kettes
sírhelyek esetében az utolsó előtti temetés időpontját vegyék figyelembe.
A meg nem váltott sírhely, illetve urnafal felhasználásra kerülhet.
A sírhely megváltása érdekében a városi temető gondnokát szíveskedjenek felkeresni. Hétfőtől csütörtökig 8-15 óráig, illetve pénteken
8-12 óra között.
Tisztelettel: Fitosné Kanta Valéria, Városgazdálkodás Sárvár

– A mostani munkálatok két
hónap alatt zajlottak le, amelyek
közül mindent pontosan, precízen határidőre rábasömjéni kötődésű szakemberek kiviteleztek,
példát mutatva sokak számára
– teszi hozzá Varga Károly.
A temető és környékének felújítása után is számos teendője
lesz még a körzet önkormányzati
képviselőjének. A tervek tárháza
kifogyhatatlan: a városközponttal
összekötő kerékpárút megépítése
és a kultúrház felújítása áll az élen
– sorolja a megoldásra váró feladatokat a sömjéniek képviselője.
A rábasömjéniek által régóta
óhajtott biztonságos kerékpárút
tervezése már elkezdődött, hisz a
város pályázaton a kivitelezéshez
több mint 250 millió forintot
nyert el.

Aranyos Aranyrózsa

Arany minősítést kapott a sárvári Aranyrózsa Nótaklub a Hajdúszoboszlói Nyugdíjas Ki–Mit–Tudon. 1400 fellépője volt a rendezvénynek, 286 előadást láthatott a közönség, 3 helyszínen 3 napon át. A
nagyszabású országos megmérettetés egy felvonulással vette kezdetét,
ahol az Aranyrózsa Nótaklub Sárvár zászlajával vonult végig az utcákon. – Az arany minősítés a klub fennállásának eddigi legnagyobb
sikere – számolt be az eredményről Süle Ferencné, a kórus vezetője.

Áramszünet lesz!

2017. augusztus 25-én 08:30 órától várhatóan 15:00 óráig a Sárvár,
Berzsenyi D. utca páros 2-32., páratlan 1-37., Nádasdy utca 53. szám
alatt áramszünet lesz.
* * *
2017. szeptember 18-án 07:30 órától várhatóan 16:30 óráig SárvárRábasömjén teljes városrész (Ölbői, Rábasömjéni, Sport, Diófa, Mátyás király, Szent Imre herceg és a 17 telek utcákban) áramszünet lesz.
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Felújított járási hivatali épületeket avattak fel

3

Az állategészségügyi és népegészségügyi osztályoknak helyet adó épületeket korszerűsítették
Folytatás az 1. oldalról
A magyar államigazgatás épületállománya mindenképp felújításra
szorul. A kormányhivatal ezzel
példát is tud mutatni, hogy a jó
gazda gondosságával miként kell
ingatlanjainkkal gazdálkodni.
Olyan körülményeket teremtve,
hogy az oda belépő ügyfél is kellemesen érezze magát – sorolta a
kormányhivatali épületek felújításának indokát Harangozó Bertalan.
Az állategészségügyi és népegészségügyi osztályoknak helyet
adó épületek külső megújulása
egyik látványos állomása annak
a folyamatnak, ami a kormányhivatalok ügyfélbarátabbá tételét
célozta. Egyszerűbb, gyorsabb
ügyintézés, hatalmas informatikai
fejlesztések után most maguk a
munkának otthont adó középületek kerülhettek sorra.
– Az az állampolgár, aki betér
ide ügyes-bajos dolgát intézni,
az érzi, hogy ezek a megújult
hivatalok bizalmat sugároznak

– fogalmazott az avatáson Ágh
Péter országgyűlési képviselő.
A kormányhivatal lendületben
marad továbbra is a választóke-

körülmények között tevékenykedhessenek – szólt Kondora
István polgármester. – Az állam
és a helyhatóság együttműködése

Dr. Galántai György, Harangozó Bertalan, Kondora István és Ágh Péter
avatta fel a Népegészségügyi Osztálynak helyet adó épületet

rületemben, hisz több városban is
sor kerül a járási hivatali épületek
felújítására – tette hozzá Ágh Péter.
A város önkormányzata az
elmúlt években is sokat fordított
saját erejéből arra, hogy az államigazgatáshoz tartozó hivatalok jó

csak akkor lehet termékeny, ha
mindenki a szerepének megfelelő terhet tudja vállalni. Így
működtünk közre nagy összeggel
a járási hivatal tetőszerkezetének
cseréjében és a kormányablak
kialakításában, majd a tankerületi

Elkezdődött a Hild park fejlesztése
Megtörtént a munkaterület
átadása, és így elkezdődhetett
a tereprendezés, a kivitelezés
a Hild parkban. A beruházás
megvalósítására a Területi
Operatív Program keretében
nyert a sárvári önkormányzat
235 millió forint pályázati támogatást, és emellé 57 millió
forint önrészt biztosít.
Az elmúlt hónapokban megtörtént a területen futó víz- és
távhővezetékek rekonstrukciója,
és elkezdődött a Várkerület 33.
szám alatti társasház statikai

megerősítése is, így a munkagépek birtokba vehették a Hild
parkot – mondta el Kondora
István polgármester.
A tervezett beruházás keretében, mintegy a Posta tér folytatásaként kap térkő borítást a park,
árnyékoló lombhullató, klímatűrő fasorok, cserjesávok, több
szintes zöldfelületek, szökőkút
létesítésére kerül sor, a területre
hulló csapadékvíz hasznosítására alkalmas infrastruktúrát is
kiépítenek.
Kondora István polgármester
bízik abban, hogy a reformáció

500 éves jubileumi záróünnepségére, október 31-re elkészülhet

központ felújításában is. Ugyanis
az mindegy, hogy ki az üzemeltető, mert a mi polgáraink jönnek
ezekbe az épületekbe, akiknek
joguk van kellemes légkörben intézni hivatalos dolgaikat – mondta
Sárvár polgármestere.
A most átadott épületeteket
követően kezdődik el a járási
hivatal főépületének belső és
külső felújítása – jelentette be az
összességében 1,1 milliárd forintot meghaladó megyei fejlesztési
projekt újabb sárvári állomását
Harangozó Bertalan kormánymegbízott. Ennek az épületnek
a megújulása során is együttműködik majd a kormányhivatal és
az önkormányzat, mivel a járási
hivatal ingatlanának nagytermében ülésezik a képviselő-testület.
A terem átépítését a város vállalta
magára, tekintettel arra, hogy a
jövőre városi rangját 50 éve vis�szakapott Sárvár ünnepségeinek
egyik méltó helyszíne legyen a
Városháza díszterme.

az új tér, ha az időjárási körülmények is kedvezőek lesznek.

A felújított Hild park látványterve

Már a várparkolóban is ingyenes a parkolás
Folytatás az 1. oldalról
Mivel az önkormányzat ingyenessé tette a parkolást a
várparkolóban, ezért a Nemzeti
Mobilfizetési Zrt.-vel történő
továbbértékesítési szerződést
is megszüntette.
A helyi önkormányzat közfeladata, hogy a településüze-

meltetés keretén belül biztosítsa a gépjárművek parkolási
lehetőségét. Ezért a díjfizetésen
túl más eszközök is rendelkezésre állnak. Sárvár esetében ez
azt jelenti, hogy a belvárosban
továbbra is érvényben van az
egyórás várakozási időkorlát. Eszerint a Hunyadi utcai

körforgalomtól a főtér felé a
Batthyány utca mindkét oldala
korlátozott várakozási övezet.
Ahol egy óra az ingyenesen

engedélyezett várakozás munkanapokon 8-17 óra közötti
időben, szombaton pedig 8-13
óra között.
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E-bike-okkal várja a kerékpározni vágyókat a Sárvári TDM
Tovább bővítette kerékpárkölcsönző szolgáltatását a Sárvári
TDM. A környezetbarát városi
közlekedés terjesztése érdekében
elektromos kerékpárok kerültek
átadásra a tourinform irodában.
Az új kerékpárokat a város első
emberei is kipróbálták.
A Sárvár Tourist & TDM
Nonprofit Kft. az európai uniós
SOLEZ projekt keretén belül
megvalósított tanulmány el-

készítését követően döntött
az elektromos kerékpárok beszerzésének szükségességéről.
Az utóbbi hónapok előkészítő
munkájának eredményeként
kerülhetett most sor 6 darab
kerékpár telepítésére a tourinform irodában.
Az átadáson Haller Ferenc, a
Sárvári TDM ügyvezetője mutatta be az új e-bike-okat, melyek
különböző méretben és típusban
is elérhetőek az érdeklődők

Haller Ferenc ügyvezető, dr. Kondora Bálint turizmus szövetségi elnök,
Kondora István polgármester, Máhr Tivadar alpolgármester, Dan Martin és
Joós Attila projektmenedzserek ki is próbálták az elektromos kerékpárokat

Iskolakezdési
akció:
Minden
lencse
50% kedvezménnyel,
minden iskolás
gyermeknek !!!!!

Akció szeptember 15-ig tart.

Naponta használ
számítógépet,
laptopot vagy
tabletet?
Védje szemét a
káros sugaraktól!

Üzletünkben ingyenes computeres szemvizsgálatra várjuk.
Bejelentkezés: 00 36 95/320 685

9600 Sárvár, Rákóczi u. 9. Tel.: 00 36 95/320 685
www.gyorvarioptika.hu

számára. – A korábbi karitászos
projektünk, a Re-Cikli Program
által nyújtott normál kerékpárok
kölcsönzése mellett hatalmas
dolog, hogy most már elektromos biciklit is tudunk a turisták,
illetve a sárváriak rendelkezésére
bocsátani – emelte ki Haller
Ferenc, aki kifejezte abbéli reményét is, hogy a jövőben további
környezettudatos e-megoldások
jelennek meg városunkban.
Máhr Tivadar alpolgármester
emlékeztetett, a Polgármesterek
Szövetségének tagjaként Sárvár
város elkötelezett az energiahatékony megoldások bevezetése
iránt. Ez a beruházás pedig egy
újabb lépést jelent a gyakorlati
megvalósítás felé. Kiemelte, a
Sárvári TDM szervezet olyan innovatív megoldásokat alkalmaz,
mellyel a régió többi települése
előtt is példaként szolgálhatunk.
A várost érintő kerékpárútrendszer fejlesztésével kapcsolatban
elmondta, jelenleg még az adminisztratív fázisban tartanak
a munkálatok, és a jövő évre

várható a kerékpárutak fizikai
megvalósítása.
– A mai fejlesztéshez kapcsolódva természetesen örömömet
tudom kifejezni, hiszen én is
aktív bringás vagyok – indította
gondolatait dr. Kondora Bálint, a
Vas Megyei Turizmus Szövetség
elnöke, aki köztudottan lelkes
támogatója a kerékpározásnak,
és az e-bike-ok beszerzésében is
aktívan közreműködött. Hozzátette, Magyarországon, így Vas
megyében is egyre elterjedtebbek
az e-bike-ok: az Őrségi Nemzeti
Park után ezúttal Sárváron is
elérhetővé vált ez a közlekedési
eszköz, Bükön pedig már évek óta
működik ez a szolgáltatás.
Az új kerékpárokat az átadáson
résztvevők Kondora István polgármester vezetésével ki is próbálták, a posta téri bicajozás élménye
után pedig a sárvári lakosságot
is erre biztatják. Az e-bike-ok a
TDM irodából kölcsönözhetőek a
lakcímkártya, valamint a személyigazolvány bemutatásával.
Czupor Szilvia

Megvannak az idei virágosítási
verseny győztesei!
A Virágos Sárvárért! környezetszépítő verseny zsűrije
kiválasztotta a város legvirágosabb ingatlanait.
– A megmérettetésben minden sárvári ingatlan külön
nevezés nélkül részt vett. A zsűri lakossági és vállalkozói
kategóriában kereste a legvirágosabb erkélyeket, udvarokat.
Idén is nagyon nehéz dolgunk volt a sok-sok virágos ingatlan
közül kiválasztani a legszebbeket – mondta el dr. Szijártó
Valéria címzetes főjegyző, a zsűri tagja.
Az eredményhirdetésre a szeptember 3-i környezetvédelmi
napon kerül sor.

Sárvár,
Berzsenyi
utcában
Sárvár, Hunyadi
utcában
belvárosi,
zöldövezeti sorházak
5+8 lakásos
II.társasházban
ütemének kivitelezése és
értékesítése
elkezdődött.
a lakások
és az
2
Aüzletek
64 és 82 m
-es
értékesítése
lakások
vásárlásához
elkezdődött!
CSOK igénybe vehető.
Érdeklődni: Joó Ákos 06 30/947 47 01

www.sarvarhaz.hu

facebook.com/sarvari.televizio

SÁRVÁRI

Résztvevő csoportok: TRADITION / GROZD – Szerbia • FIII CAMARASULUI – Románia • ARIA DI CASA NOSTRA – Olaszország • OPINCUTA – Moldova • KIMON – Ciprus • ODESSOS – Bulgária • BALLET
CAMARA – Szenegál • NÉPTÁNCKÖR – Sárvár • REGÖS EGYÜTTES
– Sárvár • SÁRVÁRI SENIOR NÉPTÁNC EGYESÜLET – Sárvár • VÁNDOR VOKÁL – Magyarország
Program:
2017. augusztus 16. (szerda)
17.00 „Hívogató” – rövid folklórbemutatók a város több helyszínén
(Kossuth tér, Spirit Hotel)
17.45 Nádasdy-vár: polgármesteri fogadás a házasságkötő teremben
18.30 Nádasdy-vár: Ünnepélyes fesztiválnyitó a várudvaron
(rossz idő esetén az udvaron felállított fesztiválsátorban)
18.45 Nádasdy-vár: A fellépő együttesek bemutatkozása
20.30 Nádasdy-vár: „Fesztiválforgatag” – Nemzetek táncháza
2017. augusztus 17. (csütörtök)
17.00 Sárvárfürdő: a ciprusi és a szerb együttesek műsora
18.00 Kossuth tér: „Nyári tánc” – a román és a bolgár együttesek műsora
19.00 Nádasdy-vár: „Afrikai folklórest” és táncház: közreműködik
Szenegál (Ballet Camara) együttese. Az estén Szenegál
bemutatkozó standja a vár udvarán: népművészeti termékek,
afrofonás (Rossz idő esetén: az udvaron felállított fesztiválsátorban)
2017. augusztus 18. (péntek)
17.00 Sárvárfürdő: a moldovai és a román együttesek műsora
19.00 Nádasdy-vár: Olasz folklórest a Nádasdy-vár hátsó kisudvarában
(folklór és gasztronómia) – közreműködik: Aria di Casa Nostra
(Olaszország) és a Regös együttes (Az estre 1000 Ft a kóstolójegy
– a készlet erejéig, valamint kitelepült büfé üzemel.)
20.00 Tinódi étterem: a ciprusi együttes folklórestje

HÍRLAP
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2017. augusztus 19. (szombat)
17.00 Sárvárfürdő: a bolgár és az olasz együttesek műsora
19.00 Nádasdy-vár: „Balkáni folklórest” Közreműködik a bolgár és
a szerb együttes, valamint a Vándor Vokál énekegyüttes és
barátaik (Orczi Géza és Szabó Zoltán)
(Rossz idő esetén: az udvaron felállított fesztiválsátorban.)
– A színpadi produkciókat követően bolgár és szerb táncház
a fellépők közreműködésével.
2017. augusztus 20. (vasárnap)
09.30 Nádasdy-vár: egész napos kirakodóvásár a várhídon és
a torony alatti aulában
09.30 Ünnepi Istentisztelet az evangélikus templomban
a moldovai csoport közreműködésével
10.00 Folklórmise a Szent László katolikus templomban a bolgár,
a grúz és az olasz együttesek közreműködésével
10.00 Református templom: Istentisztelet a román együttes részvételével
11.00 Szent László katolikus templom előtti tér: rövid táncbemutatók
15:00 Spirit Hotel: a Sárvári Senior Néptánc Egyesület bemutatkozása
15.00-tól 19.00-ig
Nádasdy-vár: „Ismerjük meg színes világunkat!”
– a fesztiválon résztvevő nemzetek bemutatkozó standjai
17.00 Jelmezes felvonulás a Batthyány utcai körforgalomtól
a Nádasdy-várig
18.00 Nádasdy-vár: Ünnepi köszöntőt mond:
Kondora István polgármester
18.30 Nádasdy-vár: Nemzetközi Folklórgála a Nádasdy-vár udvarán
(a belépés díjtalan)
22.00 Fesztiválzáró „Örömtánc” a várudvaron
22.30 Tűzijáték a gálaműsort követően

T Á J É K O Z T A T Ó A 2017. É V B E N I S I G É N Y E L H E T Ő F Ű T É S T Á M O G A T Á S R Ó L
A kérelmek 2017. szeptember 1-jétől nyújthatók be
Sárvár önkormányzata évek óta – így a 2017. évben is – fűtéstámogatással is segíteni kívánja a sárvári családokat. Mint ismert, az Önkormányzat a
fűtéstámogatás jogosultsági jövedelemhatárainak 20%-os mértékű emeléséről döntött 2016. decemberében, ezzel további rászoruló családok számára
nyílt lehetőség e támogatás igénybevételére.
A polgármester azokat a rászorulókat részesítheti fűtéstámogatásban, akik a fűtési szezonban jelentkező többletköltségeket önállóan, létfenntartásuk
veszélyeztetése nélkül viselni nem képesek, függetlenül a lakás fűtési módjától (távhő, vagy egyedi fűtés).
A fűtéstámogatás szempontjából rászorultnak az tekinthető, akinek a családjában az egy főre jutó nettó jövedelem a 85.500 Ft-ot, egyedül élő esetén
a 102.600 Ft-ot nem haladja meg.
Ettől eltérően azok a családok, ahol a kérelmező és a házastársa nyugdíjas, vagy ahol a kérelmező egyedül neveli gyermekét, a jövedelemhatár 102.600 Ft.
A rendeletmódosítás következtében azonban az egyedül élő nyugdíjasok, illetve a szervátültetésen átesett kérelmezők 123.120 Ft-ot meg nem haladó
jövedelem esetén is jogosultak a támogatásra.
Egyedi fűtési mód esetén csak a három vagy több kiskorú gyermeket nevelő családok, továbbá a nyugellátásban, nyugdíjszerű ellátásban részesülő
személyek részesíthetők fűtéstámogatásban.
A fűtéstámogatás iránti kérelmeket 2017. szeptember 1-jétől a Hatósági Irodában lehet előterjeszteni 2018. március 31-ig a lapszámból kivágható
nyomtatványon, vagy az elektronikusan is letölthető a www.sarvarvaros.hu weboldalról, illetve személyesen is kérhető és le is adható a Sárvári Közös
Önkormányzati Hivatal Hatósági Irodájában (9600 Sárvár, Várkerület u. 2., földszint 7. iroda).
A 2017. november hónaptól 2018. március hónapig tartó fűtési szezonra járó teljes támogatás összege 24.000 forint. A november 1-jét követően benyújtott
kérelmek esetén a megállapítható összeg ennél kisebb, a fűtési szezonból fennmaradó hónapokra lehet megállapítani.
Az egyedi fűtéssel rendelkező lakásra megállapított támogatást a hivatal egyösszegben folyósítja, a megállapító határozat jogerőre emelkedésétől
számított 5 napon belül a kérelemben megjelölt címre postai kifizetéssel vagy a kért számlaszámra.
A távhős támogatások összegének a folyósítása közvetlenül a távhőszolgáltatóhoz történik havi rendszerességgel, azt a szolgáltató írja jóvá a fogyasztói számlán.
A kérelemhez az alábbi iratokat kell benyújtani:
1. A családban élők jövedelmének igazolását a jövedelem típusának megfelelő irattal (a hírlapból kiemelhető munkáltatói jövedelemigazolással, bankszámlakivonattal, nyugdíjas esetén 2017. évi nyugellátás havi összegéről szóló, a NYUGDÍJFOLYÓSÍTÓ IGAZGATÓSÁG által kiállított tájékoztatóval
és a nyugellátás postai feladóvevényével).
Az igazolásnak a kérelem benyújtását megelőző havi jövedelmet kell tartalmaznia.
2. A lakáshasználat jogcímét igazoló iratot, amennyiben a kérelmező nem a lakás tulajdonosa, vagy nem rendelkezik a lakás tekintetében haszonélvezeti
joggal (pl. bérleti szerződést).
3. TÁVHŐS fűtési mód esetén: a lakásban igénybevett távhő-szolgáltatás díjáról a kérelmező nevére kiállított, 4 hónapnál nem régebbi TÁVHŐ-számlát.
Gázfűtés esetén: a lakásban igénybevett gázszolgáltatás díjáról a kérelmező nevére kiállított, 4 hónapnál nem régebbi gázszámlát.
Esetleges további kérdéseikkel forduljanak bizalommal a Hivatal munkatársaihoz az alábbi elérhetőségeken:
Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági Iroda, 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. földszint 7. ajtó, telefon: 95/523106, 95/523129, 95/523133

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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Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági Iroda
9600 Sárvár, Várkerület u. 2.

a hatóság
tölti ki!

✃
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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-TŐL 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 2017. november 1-jétől 2018. 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.

SÁRVÁRI

www.sarvarvaros.hu
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3. Jövedelemnyilatkozat
Jövedelemnyilatkozat(A
(Anem
nemkitöltött
kitöltöttrovatokat
rovatokatszíveskedjen
szíveskedjen
kihúzással
kihúzással
jelölni!)
jelölni!)

A kérelmezőnek,
kérelmezőnek, aa házastársának
házastársának(élettársának)
(élettársának)ésésa avelük
velükegy
egylakásban
lakásban
együtt
együtt
lakó,
lakó,
ott ott
bejelentett
bejelentett
lakólakóvagyvagy
tartózkodási
tartózkodási hellyel
hellyel rendelkező
rendelkező gyermekeiknek
gyermekeikneka akérelem
kérelembenyújtását
benyújtásátmegelőző
megelőzőhónapban
hónapban
megszerzett
megszerzett
havihavi
rendszeres
rendszeres jövedelme,
jövedelme, nem
nemhavi
havirendszerességgel
rendszerességgelmegszerzett
megszerzettjövedelem
jövedelem
esetén
esetén
a kérelem
a kérelem
benyújtásának
benyújtásának
hónapját
hónapját
közvetlenül
közvetlenül megelőző
megelőző12
12hónap
hónapalatt
alattszerzett
szerzettjövedelem
jövedelem
egyhavi
egyhavi
átlaga,
átlaga,
forintban:
forintban:
AA
A
A jövedelem
jövedelemtípusa
típusa

BB
CC
Az
Az2.1.
2.1.pontban
pontban
AzAz
2.2.
pontban
2.2.
pontban
feltüntetett
feltüntetett
feltüntetett
személy
feltüntetett
személy
személy
személy
havi
jövedelme
(forint)
havi
jövedelme
(forint)

✃
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D D
Gyermekek
neveneve
Gyermekek
és havi
jövedelme
(forint)
és havi
jövedelme
(forint)

Munkaviszonyból
Munkaviszonybólés
ésmás
másfoglalkoztatási
foglalkoztatási
jogviszonyból
jogviszonybólszármazó
származó
ebből:
ebből: közfoglalkoztatásból
közfoglalkoztatásbólszármazó
származó
Társas
Társas és
és egyéni
egyénivállalkozásból,
vállalkozásból,
őstermelői,
őstermelői,
illetve
illetve szellemi
szellemiés
ésmás
másönálló
önálló
tevékenységből
tevékenységből
származó
származó
Táppénz,
Táppénz, gyermekgondozási
gyermekgondozásitámogatások
támogatások
Nyugellátás
Nyugellátás és
ésegyéb
egyébnyugdíjszerű
nyugdíjszerű
rendszeres
rendszeres
szociális
szociális ellátások
ellátások
Önkormányzat,
Önkormányzat,járási
járásihivatal
hivatalésés
munkaügyi
munkaügyi
szervek
szervek által
által folyósított
folyósítottellátások
ellátások
Egyéb jövedelem
jövedelem
Egyéb
Összes jövedelem
jövedelem
Összes
Nyilatkozatok
4. Nyilatkozatok
1. Kérelmező
Kérelmező
4. 1.
kérelem benyújtását
benyújtásátmegelőző
megelőzőhónapban
hónapbanrendszeres
rendszeresjövedelmem
jövedelmem
Szt.
§ (2)
bekezdés
a) pontja
alapján
A kérelem
azaz
Szt.
10.10.
§ (2)
bekezdés
a) pontja
alapján
4.1.1. �
� nem
nem volt,
volt,
4.1.1.
4.1.2. �
� aa _________________________________________________________
_________________________________________________________
kívül
nem
volt,
4.1.2.
kívül
nem
volt,
4.1.3. továbbá
továbbáaz
azSzt.
Szt.10.
10.§§(2)
(2)bekezdés
bekezdésb)b)pontja
pontjaszerinti
szerinti
nem
havi
rendszerességgel
a kérelem
benyújtásának
hónapját
4.1.3.
nem
havi
rendszerességgel
a kérelem
benyújtásának
hónapját
közvetlenülmegelőző
megelőző12
12hónap
hónapalatt
alatt
közvetlenül
4.1.4.
4.1.4. �
� jövedelmet
jövedelmetnem
nemszereztem,
szereztem,
4.1.5.
4.1.5. �
� havi
haviátlagban
átlagban________________
________________FtFtjövedelmet
jövedelmet
szereztem,
szereztem,
melyet
melyet
nem
nem
az az
egyszerűsített
egyszerűsített
foglalkoztatásról
foglalkoztatásról
szóló
szóló
2010.
2010. évi
éviLXXV.
LXXV.törvényben
törvénybenfoglaltak
foglaltakszerint
szerintvégeztem.
végeztem.

4.3.
4.3. A
A kérelmezővel
kérelmezővelazonos
azonoslakcímen
lakcímenélő
élőnagykorú
nagykorúgyermek:
gyermek:
Alulírott
Alulírott _________________________________________________________
_________________________________________________________
4.3.1. �
� húszévesnél
húszévesnélfiatalabb
fiatalabbgyermekként
gyermekkéntnyilatkozom,
nyilatkozom,
hogy
önálló
keresettel
nem
rendelkezek,
4.3.1.
hogy
önálló
keresettel
nem
rendelkezek,
4.3.2. �
� huszonhárom
huszonháromévesnél
évesnélfiatalabb
fiatalabbgyermekként
gyermekkéntnyilatkozok,
nyilatkozok,
hogy
önálló
keresettel
nem
rendelkezek,
nappali
oktatás
4.3.2.
hogy
önálló
keresettel
nem
rendelkezek,
nappali
oktatás
munkarendjeszerint
szerinttanulmányokat
tanulmányokatfolytatok,
folytatok,
munkarendje
4.3.3.
4.3.3. �
� huszonöt
huszonöt évesnél
évesnél fiatalabb
fiatalabb gyermekként
gyermekkéntnyilatkozok,
nyilatkozok,hogy
hogyönálló
önállókeresettel
keresettel
nemnem
rendelkezek,
rendelkezek,
felsőoktatási
felsőoktatási
intézmény
intézménynappali
nappalitagozatán
tagozatántanulmányokat
tanulmányokatfolytatok,
folytatok,
4.3.4.
4.3.4. Nem
Nem keresőtevékenységből
keresőtevékenységbőlszármazó
származórendszeres,
rendszeres,illetve
illetve
alkalmi
alkalmi
jövedelemmel
jövedelemmel
�
� rendelkezem,
rendelkezem,jogcíme:
jogcíme:_______________________
_______________________
ésés
havi
havi
összege:
összege:_______________________
_______________________
Ft Ft
�nem
�nem rendelkezem.
rendelkezem.
4.3.5.
4.3.5. �
� húszévesnél
húszévesnélidősebb,
idősebb,huszonhárom
huszonháromévesnél
évesnélfiatalabb
fiatalabb
gyermekként
gyermekként
nyilatkozok,
nyilatkozok,
hogy
hogy
nappali
nappali
oktatás
oktatás
munkarendje
munkarendje
szerint
szerinttanulmányokat
tanulmányokatnem
nemfolytatok,
folytatok,
4.3.6. �
� huszonhárom
huszonháromévesnél
évesnélidősebb,
idősebb,huszonöt
huszonötévesnél
évesnélfiatalabb
fiatalabb
gyermekként
nyilatkozok,
hogy
felsőoktatási
intézmény
4.3.6.
gyermekként
nyilatkozok,
hogy
felsőoktatási
intézmény
nappalitagozatán
tagozatántanulmányokat
tanulmányokatnem
nemfolytatok.
folytatok.
nappali
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4.2.
4.2. A
A kérelmezővel
kérelmezővelazonos
azonoslakcímen
lakcímenélő
élőházastársa/élettársa
házastársa/élettársa
Alulírott
Alulírott _________________________________________________________
_________________________________________________________
nyilatkozom,
nyilatkozom,
hogy
hogy
a kérelem
a kérelem
benyújtását
benyújtását
megelőző
megelőző hónapban
hónapbanrendszeres
rendszeresjövedelmem
jövedelmemazazSzt.
Szt.10.
10.§ §(2)(2)
bekezdés
bekezdés
a) a)
pontja
pontja
alapján
alapján
4.2.1.
4.2.1. �
� nem
nemvolt,
volt,
4.2.2. �
� aa _________________________________________________________kívül
_________________________________________________________kívül
nem
volt,
4.2.2.
nem
volt,
4.2.3. továbbá
továbbáaz
azSzt.
Szt.10.
10.§§(2)
(2)bekezdés
bekezdésb)b)pontja
pontjaszerinti
szerinti
nem
havi
rendszerességgel
a kérelem
benyújtásának
hónapját
4.2.3.
nem
havi
rendszerességgel
a kérelem
benyújtásának
hónapját
közvetlenülmegelőző
megelőző12
12hónap
hónapalatt
alatt
közvetlenül
4.2.4. �
� jövedelmet
jövedelmetnem
nemszereztem,
szereztem,
4.2.4.
4.2.5.
4.2.5. �
� havi
havi átlagban
átlagban_______________________
_______________________FtFtjövedelmet
jövedelmet
szereztem,
szereztem,
melyet
melyet
nem
nem
az egyszerűsített
az egyszerűsített
foglalkoztatásról
foglalkoztatásról
szóló
szóló 2010.
2010.évi
éviLXXV.
LXXV.törvényben
törvénybenfoglaltak
foglaltakszerint
szerint
végeztem.
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
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Szent László
A sárvári Szent László Plé
Plébánia
● Augusztus 15-én, Nagyboldogasszony
ünnepén az őszi bérmálkozók második nyári
találkozója megtörtént. Ha valaki nyaralás
miatt erről lemaradt volna, vasárnapi szentmisén okvetlenül jelentkezzen!
● A haza atyjának, Szent István királynak
augusztus 20-i ünnepén vasárnapi miserenddel várjuk a sárvári magyar keresztényeket és
kedves vendégeinket, a folklórnapok résztvevőit. A hegyközségi kápolnában 9.30-kor,
Rábasömjénben 11 órakor lesz szentmise.
● Mint minden hónap 25-én, így majd
pénteken is templomunk Prágai Kis Jézus
szobránál boldogabb családokért és kallódó
gyermekek megtéréséért imádkozunk.
● Szeptember 3-án a katolikus iskola
tanévkezdő Veni Sancte-jával megkezdődnek
a 8.30-as szentmisék.

Szent Miklós
Plébánia

Szent Miklós Plébánia

● Augusztus 20-án, vasárnap, államalapító Szent István király ünnepén, szombaton
előeste 18.30 órakor, vasárnap 8 órakor és
10 órakor lesznek szentmisék a Sári templomban. E napon imádkozunk édes magyar
hazánkért és minden jóakaratú emberért.
● Augusztus 20-án, a vasárnapi szentmiséken minden hitoktatásra járó gyermeket
írassanak fel a szülők a 2017/2018-as
hitoktatási évre, akik ezt még nem tették
meg. Minden általános iskolás évfolyamra

és a katolikus iskolába járó diákokra is
vonatkozik.
● Augusztus 25-én, pénteken délután
16.30 órától lesz a hittanos gyermekek
kötelező tanév eleji szentgyónása. Közép és
felsőbb iskolába járókat is szeretettel várom.
Kérem a lelkiismeretes részvételt!
● Augusztus 27-én, a vasárnapi szentmiséken vehetik át szüleik kíséretében a hittanos gyerekek az új tanévre szóló misenaplót.
A régit ekkor kell leadni.
● Augusztus 27-én, vasárnap az új iskolai
év kezdetén a Sári templomban kérjük a
Szentlélek Úristen áldó segítségét a diákok és
Családjaik számára. Szentmisével kezdjük az
új tanévet! „Boldog vagyok, mert azt hallottam, hogy az Úr házába megyünk!”
● Minden csütörtökön este 18 órakor
rózsafüzért imádkozunk a szolgáló papságért
és új papi hivatásokért.
● Akik tehetik hétköznaponként is járjanak el szentmisére este 18.30 órakor.
● Minden jó szándékú sárvári polgár
szerető figyelmébe ajánlom a plébánia internetes honlapját www.sarvarsari.hu és a Mária
Rádió értéket közvetítő műsorait. FM.95.2

Evangélikus
Egyházközség

A SÁRVÁRI EVANGÉLIKU

● Új kenyér sütése: Augusztus 19-én,
szombat délután pékjeink segítségével fogjuk sütni a parókia kemencéjében az idei
új kenyereket. Hagyományosan – másnap
kerül sor a megáldásukra és elfogyasztásukra.
● Állami ünnep: Augusztus 20-án, vasárnap
9.30 órakor kezdjük templomunkban a hálaadó

HÍRLAP
istentiszteletet. Ennek keretében kerül sor a
kenyérszentelésre és a Nemzetközi Folklórnapok
hozzánk delegált csoportjának – a Moldáv Opincuta (Bocskorka) Folk Group bemutatkozására.
Az udvaron pedig táncaikat fogjuk látni. Az
árkádsoron agapéval zárul az együttlét.
● Wittenbergi magyar napok: Augusztus
24-től 28-ig egyedülálló program lesz a németországi Wittenbergben, a reformáció bölcsőjében.
A Magyarországi Evangélikus Egyház delegáltjaként 184 fő utazik a rendezvénysorozatra, köztük
Sárvárt – „a Magyar Wittenberget” – kettő fő
képviseli. Egyházunk elnöksége mellett a Magyar
Kormány és a Reformációi Emlékbizottság nevében Balog Zoltán miniszter lesz jelen. Napokon
át több helyszínen, például a Luther-házban,
a Melanchthon-házban, a Vártemplomban, a
Luther-kertben álló Dómsátorban, a Városházán és a Reformációi Világkiállításon követik

www.sarvarvaros.hu
egymást a programok. Számunkra kiemelkedő
esemény lesz a wittenbergi egyetem falán Sylves
ter János, Dévai Bíró Mátyás és Stöckl Lénárt
emléktáblájának avatása.

Református
Egyházközség
● Vasárnaponként 10 órától istentiszteletet és – ezzel egy időben – gyermek-istentiszteletet tartunk.
● Augusztus 20-án, vasárnap 10 órakor
kezdődő istentiszteletünkön az erdélyi
Pusztakamarásról érkező Fii Camarasului
együttest látjuk vendégül, akik zenével és
énekléssel szolgálnak az istentiszteleten.
● Gyülekezetünk honlapcíme: reformatussarvar.hu

facebook.com/sarvari.televizio
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Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági Iroda
9600 Sárvár, Várkerület u. 2.

a hatóság
tölti ki!

✃

EF

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-TŐL 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 2017. november 1-jétől 2018. 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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3. Jövedelemnyilatkozat
kihúzással
jelölni!)
Jövedelemnyilatkozat(A
(Anem
nemkitöltött
kitöltöttrovatokat
rovatokatszíveskedjen
szíveskedjen
kihúzással
jelölni!)
A kérelmezőnek,
egy
lakásban/házban
együtt
lakó,
ott ott
bejelentett
lakóvagyvagy
kérelmezőnek,aaházastársának
házastársának(élettársának)
(élettársának)ésésa avelük
velük
egy
lakásban/házban
együtt
lakó,
bejelentett
lakótartózkodási
megszerzett
havihavi
tartózkodási hellyel
hellyel rendelkező
rendelkező gyermekeiknek
gyermekeikneka akérelem
kérelembenyújtását
benyújtásátmegelőző
megelőzőhónapban
hónapban
megszerzett
rendszeres
esetén
a kérelem
benyújtásának
hónapját
rendszeres jövedelme,
jövedelme, nem
nemhavi
havirendszerességgel
rendszerességgelmegszerzett
megszerzettjövedelem
jövedelem
esetén
a kérelem
benyújtásának
hónapját
közvetlenül
egyhavi
átlaga,
forintban:
közvetlenül megelőző
megelőző12
12hónap
hónapalatt
alattszerzett
szerzettjövedelem
jövedelem
egyhavi
átlaga,
forintban:
AA
A
A jövedelem
jövedelemtípusa
típusa

BB
CC
Az
Az2.1.
2.1.pontban
pontban
AzAz
2.2.
pontban
2.2.
pontban
feltüntetett
feltüntetett
feltüntetett
személy
feltüntetett
személy
személy
személy
havi
jövedelme
(forint)
havi
jövedelme
(forint)
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Gyermekek
neveneve
Gyermekek
és havi
jövedelme
(forint)
és havi
jövedelme
(forint)

Munkaviszonyból
Munkaviszonybólés
ésmás
másfoglalkoztatási
foglalkoztatási
jogviszonyból
jogviszonybólszármazó
származó
ebből:
ebből: közfoglalkoztatásból
közfoglalkoztatásbólszármazó
származó
Társas és
és egyéni
egyénivállalkozásból,
vállalkozásból,
Társas
őstermelői,
őstermelői,
illetve szellemi
szellemiés
ésmás
másönálló
önálló
illetve
tevékenységből
tevékenységből
származó
származó
Táppénz, gyermekgondozási
gyermekgondozásitámogatások
támogatások
Táppénz,
Nyugellátás és
ésegyéb
egyébnyugdíjszerű
nyugdíjszerű
Nyugellátás
rendszeres
rendszeres
szociális ellátások
ellátások
szociális
Önkormányzat,járási
járásihivatal
hivatalésés
Önkormányzat,
munkaügyi
munkaügyi
szervek által
által folyósított
folyósítottellátások
ellátások
szervek
Egyéb
Egyéb jövedelem
jövedelem
Összes jövedelem
jövedelem
Összes
4. Nyilatkozat
rászorultsági
feltételeiről
(A (A
megfelelőt
’X’ ’X’
jellel
jelölje!)
Nyilatkozataafűtéstámogatásra
fűtéstámogatásravaló
valójogosultság
jogosultságszociális
szociális
rászorultsági
feltételeiről
megfelelőt
jellel
jelölje!)
Alulírott
Alulírott kérelmező
kérelmezőkijelentem,
kijelentem,hogy
hogy
�A
A 2.
2. pontban
pontbanközölt
közöltadatok
adatokalapján
alapjáncsaládomban
családombanhárom,
három,
vagy
vagy
több
több
kiskorú
kiskorú
gyermeket
gyermeket
nevelek.
nevelek.
� Kérelmezőként
Kérelmezőként az
az alábbi
alábbinyugdíj
nyugdíjvagy
vagynyugdíjszerű
nyugdíjszerűellátásban
ellátásban
részesülök
részesülök
(pl.(pl.
öregségi
öregségi
nyugdíj,
nyugdíj,
özvegyi
özvegyi
nyugdíj,
nyugdíj,
hozzátartozói
hozzátartozói baleseti
balesetinyugellátás,
nyugellátás,mezőgazdasági
mezőgazdaságijáradék,
járadék,
korhatár
korhatár
előtti
előtti
ellátás,
ellátás,
szolgálati
szolgálati
járandóság,
járandóság,
rokkantsági
rokkantsági
ellátás,
ellátás,
rehabilitációs
rehabilitációs ellátás,
ellátás, bányászok
bányászok egészségkárosodási
egészségkárosodási járadéka,
járadéka, a arokkantsági
rokkantságijáradék,
járadék,rehabilitációs
rehabilitációs
járadék,
járadék,
hadigondozottak
hadigondozottak és
és nemzeti
nemzeti gondozottak
gondozottak pénzbeli
pénzbeliellátásai,
ellátásai,házastársi
házastársipótlék,
pótlék,házastárs
házastárs
után
után
járójáró
jövedelempótlék,
jövedelempótlék,
rokkantsági
rokkantsági járadék,
járadék, rendszeres
rendszeresszociális
szociálisjáradék,
járadék,központi
központiszociális
szociálissegély,
segély,
vakok
vakok
személyi
személyi
járadéka,
járadéka,
átmeneti
átmeneti
járadék,
járadék,
egészségkárosodási
egészségkárosodásijáradék).
járadék).
(Szíveskedjék
(Szíveskedjékfeltüntetni
feltüntetniannak
annakaanyugdíjszerű
nyugdíjszerűellátásnak
ellátásnak
a megnevezését,
a megnevezését,
amelyben
amelyben
részesül!)
részesül!)
5. Nyilatkozatok
Nyilatkozatok

5.2. A
A kérelmezővel
kérelmezővelazonos
azonoslakcímen
lakcímenélő
élőházastársa/élettársa
házastársa/élettársa
Alulírott
Alulírott _______________________________________
_______________________________________nyilatkozom,
nyilatkozom,hogy
hogya kérelem
a kérelem
benyújtását
benyújtását
megelőző
megelőző
hónapban
hónapban
rendszeres
rendszeres jövedelmem
jövedelmemaz
azSzt.
Szt.10.
10.§§(2)
(2)bekezdés
bekezdésa)a)pontja
pontja
alapján
alapján
5.2.1.
5.2.1. �
� nem
nem volt,
volt,
5.2.2.
kívül
nemnem
volt,volt,
5.2.2. �
� aa ______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
kívül
5.2.3.
nem
havi
rendszerességgel
a kérelem
benyújtásának
hónapját
5.2.3. továbbá
továbbáaz
azSzt.
Szt.10.
10.§§(2)
(2)bekezdés
bekezdésb)b)pontja
pontjaszerinti
szerinti
nem
havi
rendszerességgel
a kérelem
benyújtásának
hónapját
közvetlenül
közvetlenülmegelőző
megelőző12
12hónap
hónapalatt
alatt
5.2.4.
5.2.4. �
� jövedelmet
jövedelmetnem
nemszereztem,
szereztem,
5.2.5.
5.2.5. �
� havi
havi átlagban
átlagban____________________
____________________FtFtjövedelmet
jövedelmet
szereztem,
szereztem,
melyet
melyet
nem
nem
az az
egyszerűsített
egyszerűsített
foglalkoztatásról
foglalkoztatásról
szóló
szóló 2010.
2010.évi
éviLXXV.
LXXV.törvényben
törvénybenfoglaltak
foglaltakszerint
szerintvégeztem.
végeztem.

✃

5. 1.
1. Kérelmező
Kérelmező
A kérelem
kérelem benyújtását
benyújtásátmegelőző
megelőzőhónapban
hónapbanrendszeres
rendszeresjövedelmem
jövedelmem
azaz
Szt.
Szt.
10.10.
§ (2)
§ (2)
bekezdés
bekezdés
a) pontja
a) pontja
alapján
alapján
5.1.1. �
� nem
nem volt,
volt,
5.1.1.
5.1..2. �
� aa ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
kívül
5.1..2.
kívül
nemnem
volt,volt,
5.1.3. továbbá
továbbáaz
azSzt.
Szt.10.
10.§§(2)
(2)bekezdés
bekezdésb)b)pontja
pontjaszerinti
szerinti
nem
havi
rendszerességgel
a kérelem
benyújtásának
hónapját
5.1.3.
nem
havi
rendszerességgel
a kérelem
benyújtásának
hónapját
közvetlenülmegelőző
megelőző12
12hónap
hónapalatt
alatt
közvetlenül
5.1.4.
5.1.4. �
� jövedelmet
jövedelmetnem
nemszereztem,
szereztem,
5.1.5.
szereztem,
melyet
nem
az egyszerűsített
foglalkoztatásról
5.1.5. �
� havi
havi átlagban
átlagban_______________________
_______________________FtFtjövedelmet
jövedelmet
szereztem,
melyet
nem
az egyszerűsített
foglalkoztatásról
szóló
végeztem.
szóló 2010.
2010.évi
éviLXXV.
LXXV.törvényben
törvénybenfoglaltak
foglaltakszerint
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.
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
2017. augusztus 18. és szeptember 2. között

Hírek Hétkor közéleti magazinműsor:
Augusztus 19., 26. és szeptember 2. (szombat) 19.00
Ismétlés: 6.30, 12.00 (vasárnap 11.00), 19.00 és 23.00
Pénteki Mozaik:
Augusztus 18. (péntek) 19.00 Összefoglaló a Nádasdy Történelmi
Fesztiválról
Ismétlés: szombat 19.40, vasárnap 11.40 és 19.40,
hétfő-csütörtök 19.40

www.sarvarvaros.hu

HÍRLAP

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
Hirdetésfelvétel:
06 30/4575 035
Nyomda: Yeloprint Kft., Dávid Péter
Sokszorosítás helye és ideje:
Szombathely, Géfin Gy. u. 11-13.,
Nyomtatás: 2017. augusztus 14.
Megrendelési sorszám: 2012/1.
ISSN: 0238-9010

ÁLLÁSAJÁNLAT
Az ötcsillagos sárvári Spirit Hotel Thermal Spa***** superior szálloda
fiatal, sikeres, dinamikusan fejlődő csapatába keres munkatársakat az alábbi munkakörökbe:
BÁRTENDER · Elvárások: szakmai tapasztalat, német és/vagy
angol nyelvtudás

augusztus 24-én és 31-én,
csütörtökön 17 órakor

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

www.ritmo.hu

VENDÉGKAPCSOLATI MUNKATÁRS · Elvárások: magabiztos
német és angol nyelvtudás szóban és írásban, jó kommunikációs készség, nyitott, barátságos, empatikus és határozott fellépés
CUKRÁSZ · Elvárások: szakirányú végzettség, szakmai tapasztalat, kreativitás
Pályakezdők jelentkezését is várjuk!
Jelentkezés módja: Kérjük küldje el hozzánk fényképes önéletrajzát a következő e-mail címre: palyazat@spirithotel.hu, vagy jelentkezni lehet a +36 70 636 3293-as telefonszámon.

• tisztítószerek (mosó- és moso- maradnak, aki biokukával rendelgatószerek, öblítők) flakonjai
kezik díjmentes gyűjtőzsák igényAz építési-bontási hulladékot
• kozmetikai cikkek (samponok, bevételére nem jogosult.
(törmeléket) a lakossági ingat- tusfürdők) flakonjai
KÉRJÜK ÖNÖKET VEGYElanhasználó 2017. évben minden
• vegyes fólia
NEK RÉSZT A VÁROS EGÉSZ
hónap utolsó péntekén, AUGUSZ•KÉRJÜK TEJFÖLÖS, JOG- T E R Ü L E T É N E L É R H E T Ő
TUS HÓNAPBAN AUGUSZTUS HURTOS DOBOZT, MŰANYAG HÁZHOZ MENŐ SZELEKTÍV
Ügyfélszolgálat címe: Sárvár,
25-ÉN, PÉNTEKEN 12.00 órától TOJÁSTARTÓT NE HELYEZZE- HULLADÉKGYŰJTÉSBEN. FÁ- Ikervári u. 23.
18.00 óráig a Kemény István u. 1. NEK A SZELEKTÍV KUKÁBA.
R AD OZÁSUKAT NAGYON
Nyitva tartás: KEDD: 7.00-19.00,
szám előtt (Lafuma után) elhelyezett
– FÉMHULLADÉK:
KÖSZÖNJÜK.
CSÜTÖRTÖK: 12.00-16.00
konténerekhez maga elszállíthatja,
• sörös, üdítős alumínium dobozok
Elérhetőség:
Tel./fax: 06-95-520-172
és ott 1 m3/háztartás/év mennyi• konzervdobozok
Cégnév: Sárvári Zöld Pont NonHonlap: www.sarvarizoldpont.hu
ségben díjmentesen elhelyezheti,
– vegyes összetételű kompozit profit Kft.
E-mail: info@sarvarizoldpont.hu
amennyiben tartozása nem áll fenn. csomagolási hulladék (ún. ITALOS
Sárvár szelektív hulladék gyűjtési rend
DÍJMENTES LOMTALANÍTÁS: KARTONDOBOZ)
2017. augusztus–szeptember.
Sárvár szelektív
Sárvár
hulladék
szelektív
gyűjtési
hulladék
rend
gyűjtési
2017.rend
augusztus‐szeptember.
2017. augusztus‐szepte
A házhoz menő díjmentes lomta• tejes, gyümölcsleves többrétegű
AUGUSZTUS
AUGUSZTUS
SZEPTEMBER
SZEPTEMBER
lanítás július és augusztus hónapok kartondobozok tisztán és lapítva.
kivételével egész évben igénybe
Lakossági házhoz menő növéSZERDA
SZERDA
SZERDA
SZERDA
BIO
BIO
2.
2.
6.
6.
vehető, kivéve a vis maiort, évente nyi eredetű biológiailag lebomló
3
egy alkalommal, maximum 2 m díjmentes hulladékgyűjtés Sárvár
SZERDA
SZERDA
SZERDA
SZERDA
BIO
BIO
9.
9.
13.
13.
mennyiségben.
családi házas ingatlanainál. A
SZERDA
SZERDA
SZERDA
SZERDA
BIO
BIO
16.
16.
20.
20.
A SZELEKTÍV KUKÁBAN EL- gyűjtés igénybevételéhez szükséges
HELYEZHETŐ CSOMAGOLÁSI 60 literes előnyomott gyűjtőzsák
SZERDA
SZERDA
SZERDA
BIO
BIO
23.
23.
27.
27.
Sárvár szelektív társaságunk
hulladék gyűjtési ügyfélszolgálatán
rend 2015. december, 2016.
HULLADÉKOK AZ ALÁBBIAK:
21 január. SZERDA
hulladék gyűjtési rend 2015. december, 2016. január.
– PAPÍRHULLADÉK:Sárvár szelektív db/háztartás/év
mennyiségben
Sárvár szelektív hulladék gyűjtési rend 2015. december, 2016.
SZERDA
30.január. SZERDA
30.
• vegyes papír, kartonpapír
féléves bontásban vehető át, feltéSárvár szelektív hulladék gyűjtési rend 2015. december, 2016. január.
• élelmiszerek és kozmetikai cik- ve, hogy az ingatlanhasználónak
Azon utcák, ahol a kommunális hulladék gyűjtése HÉTFŐI, vagy CSÜTÖRTÖKI napon történik.
kek nem szennyezett papírdobozai tartozása nem áll fenn, vagy azt
Azon utcák, ahol a kommunális hulladék gyűjtése KEDDI, vagy PÉNTEKI napon történik.
– MŰANYAGHULLADÉK:
igényléskor megfizeti. A kertváNÖVÉNYI EREDETŰ BIOLÓGIAILAG LEBOMLÓ HULLADÉK GYŰJTÉSE.
• üdítős és ásványvizes műanyag rosi városrészben már kihelyezett
CSOMAGOLÁSI HULLADÉK GYŰJTÉSE.
palackok lapítva
biokukák továbbra is használatban

Tisztelt Ingatlanhasználó!

SZELEKTÍV

SZELEKTÍV

ÜVEG 2.

ÜVEG 2.

KÖRZET

KÖRZET

SZELEKTÍV

SZELEKTÍV

2015. DECEMBER

2016. JANUÁR

2015. DECEMBER

2016. JANUÁR

december 2.

SZERDA
2015. DECEMBER

BIO

január 6.

SZERDA
2016. JANUÁR

december 2.

SZERDA
2015. DECEMBER

BIO

január 6.

SZERDA
2016. JANUÁR

december 2.
december 9.

SZERDA
SZERDA

január 6.
január 13.

SZERDA
SZERDA

december 2.
december 9.

SZERDA
SZERDA

január 6.
január 13.

SZERDA
SZERDA

december 9.
december 23.

SZERDA
SZERDA

január 13.
január 20.

SZERDA
SZERDA

december 9.
december 23.

SZERDA
SZERDA

január 13.
január 20.

SZERDA
SZERDA

december 23.
december 30.

SZERDA
SZERDA

január 20.
január 27.

SZERDA
SZERDA

december 23.
december 30.

SZERDA
SZERDA

BIO

január 20.
január 27.

SZERDA
SZERDA

december 30.

SZERDA

BIO

január 27.

SZERDA

december 30.

SZERDA

BIO

január 27.

SZERDA

SZELEKTÍV
BIO
SZELEKTÍV
BIO
SZELEKTÍV
SZELEKTÍV
SZELEKTÍV
SZELEKTÍV
SZELEKTÍV
BIO
SZELEKTÍV

ÜVEG 1. KÖRZET:

SZELEKTÍV

ÜVEG 1. KÖRZET:

SZELEKTÍV

ÜVEG 1. KÖRZET:
ÜVEG 2. KÖRZET

SZELEKTÍV

ÜVEG 1. KÖRZET:
ÜVEG 2. KÖRZET

FENYŐ
SZELEKTÍV
FENYŐ

SZELEKTÍV
FENYŐ

ÜVEG 2. KÖRZET
BIO zsák, kuka:
ÜVEG 2. KÖRZET
BIO zsák, kuka:

ÜVEG 1.

ÜVEG 1.

KÖRZET

KÖRZET

Azon utcák, ahol a kommunális hulladék gyűjtése
SZELEKTÍV SZELEKTÍV
HÉTFŐI, vagy CSÜTÖRTÖKI napon történik.
Azon
utcák,
a kommunális
hulladék gyűjtése
ÜVEG
2. aholÜVEG
2.
HÉTFŐI,
vagy CSÜTÖRTÖKI
napon történik.
KÖRZET
KÖRZET
Azon
utcák, ahol
a kommunális hulladék gyűjtése
Azon utcák, ahol a kommunális hulladék gyűjtése
HÉTFŐI, vagy CSÜTÖRTÖKI napon történik.
vagy
napon
történik. hulladék gyűjtése
Azon PÉNTEKI
utcák, ahol
a kommunális
Azon utcák, ahol a kommunális hulladék gyűjtése
HÉTFŐI, vagy CSÜTÖRTÖKI napon történik.
vagy PÉNTEKI napon történik.
Azon utcák, ahol a kommunális hulladék gyűjtése
NÖVÉNYI EREDETŰ BIOLÓGIAILAG
vagy PÉNTEKI napon történik.
LEBOMLÓ
HULLADÉK
GYŰJTÉSE
Azon
utcák,
ahol a kommunális
hulladék gyűjtése
NÖVÉNYI EREDETŰ BIOLÓGIAILAG

SZELEKTÍV
BIO

BIO zsák, kuka:
SZELEKTÍV:

SZELEKTÍV
BIO
FENYŐ

SZELEKTÍV:
FENYŐ:

CSOMAGOLÁSI HULLADÉK GYŰJTÉSE
DÍSZEKTŐL MEGTISZTÍTOTT FENYŐFA

BIO
FENYŐ

SZELEKTÍV:
FENYŐ:

CSOMAGOLÁSI HULLADÉK GYŰJTÉSE
DÍSZEKTŐL MEGTISZTÍTOTT FENYŐFA

BIO
FENYŐ

FENYŐ:

DÍSZEKTŐL MEGTISZTÍTOTT FENYŐFA

BIO zsák, kuka:
SZELEKTÍV:

ÜVEG 1.

KÖRZET

SZELEKTÍV

SZELEKTÍV

SZELEKTÍV

vagy PÉNTEKI napon történik.
LEBOMLÓ HULLADÉK GYŰJTÉSE
NÖVÉNYI EREDETŰ BIOLÓGIAILAG
CSOMAGOLÁSI
HULLADÉK
GYŰJTÉSE
LEBOMLÓ HULLADÉK
GYŰJTÉSE
NÖVÉNYI EREDETŰ BIOLÓGIAILAG
CSOMAGOLÁSI
HULLADÉK
GYŰJTÉSE
LEBOMLÓ HULLADÉK
GYŰJTÉSE

SZELEKTÍV
FENYŐ

SZELEKTÍV

ÜVEG 1.

KÖRZET

KEDDI,
KEDDI,
KEDDI,
KEDDI,

ÜVEG 2.

ÜVEG 2.

KÖRZET

KÖRZET

facebook.com/sarvari.televizio

SÁRVÁRI

15

HÍRLAP

Kiütötte a Sárvár a Cellt

A Sárvár a Celldömölkkel meccselt a Magyar Kupa II. fordulójában, és 3:0-s
kiütéses győzelmet aratott hazai pályán. Kovács László csapata sikeres felkészülésen van túl. A megyei I. osztályban a Sárvár FC a Schott Lukácsháza ellen
hazai pályán kezdi majd az őszi szezont augusztus 19-én, szombaton 17.30-kor

Felhívás!

A Szabadidő Szövetség Sárvár Egyesület
Városi Kispályás Bajnokságot szervez!
Baráti társaságok, egyesületek, üzemi csapatok jelentkezését
várjuk.
Lebonyolítás: Bajnoki ősz–tavasz rendszerben
Helyszín: Sárvár FC műfüves pálya
Kezdés: 2017. 08. 20-a után
Nevezés: Szabadidő Szövetség Sárvár Egyesület email címén:
pal.laci53@gmail.com vagy az itt megadott telefonszámokon.
Telefon: Pál László 06 30/774 26 96 • Fülöp Tamás 06 30/939
60 30 • Varga Károly 06 30/568 01 60
Bővebb felvilágosítást a fent megadott telefonszámokon, ill.
az email címen.
Versenybizottság

Dr. Boda Szabolcs
fogszakorvos
Teljes körű fogászati szakellátás
• Implantológia
• Digitális panoráma röntgen
• Gépi fogfehérítés

Fogszabályozás!
Dr. Zsoldos Zsófia
fogszabályozó szakorvos

ÁLLÁSAJÁNLAT
Millennium Health and Leisure Travel Kft.
Spirit Hotel Thermal Spa*****superior szállodába történő munkavégzésre az alábbi pozíciókba keres munkatársakat:
SZOBAASSZONY · Elvárások: szorgalmas, gyakorlatias hozzáállás, megbízhatóság ápolt megjelenés

Sárvár, Sylvester J. u. 1. (a Vár bejáratával szemben)
Tel.: 95/323-547 www.drboda.hu

TAKARÍTÓNŐ · Elvárások: szorgalmas, gyakorlatias hozzáállás,
megbízhatóság és ápolt megjelenés
TAKARÍTÓ (kisegítő, napi 8 órás) · Elvárások: szorgalmas, gyakorlatias hozzáállás, megbízhatóság és ápolt megjelenés
Pályakezdők jelentkezését is várjuk!
Jelentkezés módja: Kérjük küldje el hozzánk fényképes önéletrajzát a következő e-mail címre: palyazat@spirithotel.hu, vagy jelentkezni lehet a +36 70 636 3293-as telefonszámon.

Sárvár,
utcában, a fürdő
Sárvár, Rákóczi
Hunyadi utcában
5+8 lakásos
közvetlen
közelében épülő
társasházban
lakások
értékesítése elkezdődött.
a lakások
ésingatlanba
az
Fektessen
értékálló
üzletek
értékesítése
visszabérlési lehetőséggel,
elkezdődött!
üzemeltetési szolgáltatással.
Érdeklődni: Joó Ákos 06 30/947 47 01

www.sarvarhaz.hu
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Nyári AKCIÓK!

www.sarvarvaros.hu
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Mi nyáron sem

lazítunk!

2017.07. 01-től
08.31-ig

Válaszd a hozzád illőt!
Kibővült KARIKAGYŰRŰ választék!

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

Az IGAZINAK:
Gyémánt eljegyzési gyűrűk

Most: –10%
A NYÁR SZÍNE:
Türkiz Köves ezüst ékszerek

Most: –10%

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

www.ekszerszalon.com

SZEMÜVEGLENCSE
Részletek az üzletekben és
az opticnet.hu honlapon.

Sürgős a javítás?
24 órán belül megoldjuk!*

kció
a
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r
á
Ny
Ft/db -tól!

LÁTÁSA A HIVATÁSUNK

AZ ÖN OPTICNET PARTNERE:

Somos Optika
Sárvár, Rákóczi u. 5.
Computeres szemvizsgálat
Bejelentkezés: 95/326-999

Minden ami autó!

» Műszaki vizsgáztatás 22.000 Ft-tól «
» Gumiszerelés, centrírozás 1500 Ft-tól «
» Olajcsere 10.500 Ft-tól «
» Autómosás 1500 Ft-tól «
» Fék- és futómű javítás «
» UNIX autókártyára 10% kedvezmény! «
» Autóbérlés «
» Karosszériajavítás és -fényezés «
» Biztosítási ügyintézés «

Utazási Iroda

Üzemeltetõ: Sava-Borsa Kft.

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

ŐSZI HÉTVÉGE PRÁGÁBAN KIRÁNDULÁSSAL KARLOVY VARY-BA
2017. október 21-23.

Előfoglalási részvételi díj 2017. szeptember 15-ig: 34.960

SÁRVÁR SERVICE
Sárvár, Szombathelyi út 52. (a volt Opel Szalonban)
sarvarservice@invitel.hu • Tel.: 06 95 523 523

Érdeklődni: Joó Ákos 06 30/947 47 01

* Nem minősül ajánlattételnek! Függ a műszaki probléma paraméterétől.

Ft/fő

Utazás: légkondicionált autóbusszal • Elhelyezés: 2 ágyas, zuhanyzós szállodai szobákban
Ellátás: büféreggeli + fakultatív vacsora 4.500 Ft/fő/alkalom • Egyágyas felár: 13.900 Ft
További ajánlataink a világ minden tájára a www.aquasarvar.hu honlapon találhatóak!

Kertvárosban
épülő 60 lakásos
Sárvár, Hunyadi utcában
5+8 lakásos
társasházban
– a Sárvár-Ház Kft.
társasházban
által
üzemeltetett fix havi bérleti
a lakások
és az
díjas
konstrukcióval
–
üzletek
értékesítése
lakások értékesítése
elkezdődött!
elkezdődött.

9900

EL!
MÉNNY
KEDVEZ

Eng. szám: U-000545

IGAZGYÖNGY ékszerek

Részletek az üzletben.

Újra hódít:

33

%

Most: –10%

www.sarvarhaz.hu

