www.sarvarvaros.hu
facebook.com/sarvari.televizio
hirlap@sarvar.hu

31. évfolyam
16. szám
2018. augusztus 31.

...a jövő kapuja...

SÁRVÁRI

...a jövő kapuja...

HÍRLAP

...a jövő kapuja...

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

Az 50 éves Sárvár városát ünnepelték

Műfüves pálya
épül Sárváron
A Magyar Labdarúgó Szövetség
Országos Labdarúgó Pályaépítési Programjának keretében
újabb beruházás kezdődhetett a
nyáron, Sárváron. A Sárvár FC
Sporttelepén egy nagyméretű
műfüves labdarúgópálya kerül
megépítésre.

Ágh Péter országgyűlési képviselő, Kondora István polgármester, Kiss Sándor, Sárvár ’68-as vezetője, Kövér László,
az Országgyűlés elnöke és Prof. Dr. Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere az ünnepi közgyűlés után

Sárvár várossá avatásának 50
éves és a mezővárosi cím elnyerésének 690 éves évfordulója
alkalmából négy napos rendezvénysorozattal ünnepelt
augusztus 17-e és 20-a között
településünk. Az ünnepi közgyűlésre augusztus 19-én dél
előtt a Nádasdy-vár udvarán
került sor. A születésnapos
várost testvértelepüléseinek
képviselői és a szomszédvárosok vezetői is köszöntötték.

A városi ünnepség zászlófelvonással kezdődött a Hild
parkban álló országzászlónál.
A városjubileumra megjelent
emlékbélyeg első napi pecsételését Kövér László, az
Országgyűlés elnöke indította
el a Nádasdy-várban. Majd
a Szép vagy, gyönyörű vagy
Magyarország című dallal Dr.
Szalai Ferencné és Dörnyei
Roland előadása nyitotta az
ünnepi közgyűlést.

Kondora István, Sár vár
p olgármestere külön köszöntötte Kövér Lászlót, az
Országgyűlés elnökét, Prof.
Dr. Kásler Miklóst, az emberi erőforrások miniszterét, Sárvár díszpolgárát és
azokat a sárváriakat, akik
1968-ban születtek és életük
egybefonódott a település
történetével.
Folytatás a 3. oldalon

A beruházáshoz az önkormányzat közel 40 millió forint önrésszel
járul hozzá, a kivitelezés csaknem
150 millió forintból valósulhat meg.
A program keretében lehetőség
nyílik a pálya körül járda kiépítésére, kispadok kihelyezésére, valamint 200 lux fényerejű világítás
biztosítására. A pálya, vonalazott
méretét tekintve, 105x68 méteres
lesz. A hitelesített méretű pályán
akár bajnoki mérkőzéseket is lehet
majd tartani.
– Fontos célunk volt emellett az
utánpótlás-nevelés körülményeinek javítása, valamint az egyesület
bevételi lehetőségeinek bővítése
– hangsúlyozta Kondora István
polgármester a beruházás kapcsán.

VIRÁGOSÍTÁSI VERSENY!
A Virágos Sárvárért! verseny zsú´rije
kiválasztotta a díjazásra kerüló´
ingatlanokat. Az eredményhirdetésre
szeptember 8-án 16 órakor
a környezetvédelmi napon kerül sor
a Nádasdy-várban.

Szeptember 3-tól igényelhető a fűtéstámogatás

Termelői piac a Hild parkban

Sárvár önkormányzata évek óta – így a 2018. évben is – fűtéstámogatással is segíteni kívánja a sárvári családokat. 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. A fűtéstámogatás iránti kérelmeket szeptember
3-tól a Hatósági Irodában lehet előterjeszteni 2019. március 31-éig
e lapszámból kivágható nyomtatványon.
Tájékoztató, jövedelemigazolás, nyomtatványok 5-13. oldal

Újabb látványossággal, termelői és kézművespiaccal gyarapodott
a város nemrég átadott új közösségi tere, a Hild park. Szombat
délutánonként 16 órától 21 óráig lehet egészséges főznivalót és
apróbb emlékeket is vásárolni a helyieknek és a turistáknak. Az új
termelői piac első tapasztalatairól Szécsényi Krisztina főszervező,
aki maga is kézműves árus, úgy fogalmazott, hogy megyeszerte
érdeklődnek a piacon való árusítás lehetőségéről. A nagy turisztikai projektek mellett fontos a családiasabb programok szervezése
is – szólt Haller Ferenc, a Sárvár Tourist & TDM Kft. ügyvezetője.
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Fotóalbum és bélyeg is megjelent Sárvár tiszteletére
Sárvár modern kori várossá
avatásának fél évszázados évfordulójára fotóalbum jelent
meg az önkormányzat kiadásában, és a Magyar Posta is
bélyeget adott ki a településről
a születésnap alkalmából.
A város jubileumi évéhez
kapcsolódó Sárvár 50 című fotóalbumban a régi városképek
mellett 1968-as fotók és mai felvételek sorakoznak. Utóbbiakat

a Sárvári Fotóklub tagjai készítették, és a kötetet Pajor András
fotóművész szerkesztette.
Kondora István polgármester a
fotóalbum képeiből összeállított
kiállítást azzal nyitotta meg, hogy
az 50 éves várossá avatás jubileuma kapcsán nem egy kicsit elaggott, megöregedett városkép tárul
elénk, hanem egy élete erejében
lévő, fiatal, életerős, mozgékony,
zsibongó város.
* * *

Augusztus 19-én mutatták be
a Nádasdy-várban az Ágh Péter
országgyűlési képviselő kezdeményezésére, a Magyar Posta
kiadásában megjelent telepü-

évfordulóját ünneplő Sárvár.
A bélyegsor Benedek Imre
grafikusművész tervei szerint
készült. A sárvári bélyegen a
város jelképe, a Nádasdy-vár

Kövér László, az Országgyűlés elnöke indította el a városjubileumra megjelent
emlékbélyeg első napi pecsételését

Kondora István polgármester mutatta be a Sárvár 50 fotóalbumot, amelyet
dedikált is az érdeklődőknek

Elszíneződött fogak, fogkő, netán vérző íny?
Kihúzzuk a probléma gyökerét!
Keresse fel Dr. Pintér Gábor fogorvost
a Hotel Bassianaban lévő rendelőjében,
ahol szépészeti beavatkozásokkal,
fogfehérítéssel,
fogpótlással segít, hogy mosolya legyen újra
a legszebb ékszere!
Telefon: 06/ 30 /496-73-55
– Nincs több fogas kérdés!
Sárvár, Várkerület 29.

lésbélyeget, amelyhez boríték és
alkalmi bélyegző is készült.
A Magyar Posta alkalmibélyeg-sorozatot indított tájak,
városok témában, a címletek
egyike a várossá avatásának 50.

látható. Az első napi borítékon
a Sárvári Gyógy- és Wellnessfürdő szabadtéri medencéi szerepelnek, az alkalmi bélyegző
alapjául a városcímer stilizált
rajza szolgált.

openhouse
Ingatlan- és Pénzügyi Közvetítõ Hálózat

Az Otthon érték. Az ingatlan üzlet.

Amennyiben ingatlant
vásárolna vagy eladni szeretne,
keresse fel irodáinkat!
9600 Sárvár, Batthyány utca 40.
E-mail: sarvar@oh.hu
www.sarvar.oh.hu
9500 Celldömölk, Kossuth utca 16.
E-mail: celldomolk@oh.hu
www.celldomolk.oh.hu
Telefon: +36 70 628-6670
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Az 50 éves Sárvár városát ünnepelték
Folytatás az 1. oldalról
Kondora István polgármester
az ünnepi közgyűlésen köszöntötte azokat az egykori városvezetőket és képviselőket is, akik 1968

Ünnepi beszédet Kövér László,
az Országgyűlés elnöke mondott.
„Mi magyarok, akik történelmi
értelemben elvesztettük a huszadik századot, meg akarjuk nyerni

Sárvár nemcsak a Nádasdyak korában, hanem napjainkban is példát mutat mindenkinek közösségi kitartásból, alázatból és szorgalomból – mondta Kövér László

óta segítették a város fejlődését,
így többek között Kiss Sándor
nyugalmazott tanácselnököt,
Szabó Imre és Dr. Dénes Tibor
nyugalmazott polgármestereket.
„Szép vagy, gyönyörű vagy
Magyarország, és szép vagy, gyönyörű vagy Sárvár, nekünk talán
a legszebb, amely a történelem
viharaiban mindig megmaradt.
Mert mindig voltak olyanok,
akik válságok, háborúk idején
megőrizték nekünk ezt a várost,
amikor pedig lehetőség nyílott rá,
akkor fejlesztették, bővítették. Mi
sem tehetünk mást: ahogy tudjuk,
ahogy erőnkből telik fejlesztjük és
megvédjük a várost az utókor számára” – mondta Kondora István.
Ágh Péter, a térség országgyűlési képviselője a parlamentben
elhangzott beszédét idézte az
ünnepi közgyűlésen. A város
múltjának jelentősebb állomásait
foglalta össze, majd elmondta:
tiszteletet adunk tehát az előttünk járó nemzedékeknek, akik
örökségként átadták nekünk a
települést, a mai polgároknak.
Ugyanakkor a történelem olyan,
mint egy váltófutás: minden
generációnak megvan a maga
feladata, amelyet az adott körülmények között el kell végeznie.
Így most, amikor Sárvár várossá avatásának 50. évfordulóját
ünnepeljük, a múltból erőt is
meríthetünk ahhoz, hogy a következő időszakban is tovább
építsük Sárvárt.

a huszonegyediket” – jelentette
ki Kövér László. Hozzátette: ha
megőrizzük és megerősítjük hi-

és országaik megerősödéséhez,
hanem a keresztény értékeiben
erőteljesen támadott Európa
önmagára találásához, és újbóli
megerősödéséhez is hozzájárul”–
fogalmazott.
Kövér László felidézte, hogy
az 1328-tól városi jogokkal rendelkező Sárvárt – gazdasági
ereje kibontakozásának teljében
- 1871-ben közel száz esztendőre
megfosztották több mint ötszáz
éves városi rangjától. „Egy város
azonban soha nem a mások által
megadott vagy önkényesen megvont titulusoktól, hanem lakói
öntudatától és önerejétől marad
meg, vagy vész el” – jelentette ki.
Kiemelte: Sárvár nemcsak
a Nádasdyak korában, hanem
napjainkban is példát mutat
mindenkinek közösségi kitartásból, alázatból és szorgalomból.
Emlékeztetett arra, hogy Sárvár
költségvetése 2010-ben 5,8 mil-

A várossá avatás 50 éves évfordulója alkalmából a Vas Megyei Közgyűlés
egy megyezászlót adományozott Sárvárnak – Kondora István és dr. Kondora
Bálint közgyűlési alelnök a színpadon

tünket, valamint anyanyelvünkön
keresztül megélt és továbbadható önállóságunkat, akkor meg
tudjuk nyerni a huszonegyedik
századot.
Kifejtette: megnyerni a huszonegyedik századot azt jelenti,
hogy emberhez méltó természeti,
gazdasági és társadalmi életfeltételeket tudunk biztosítani
minden magyarnak a szülőföldjén, a Kárpát-medencében,
szomszédainkkal együtt pedig
meghaladjuk a történelmi viszálykodások korszakát. „Egy
mindannyiunk számára biztonságot adó Kárpát-medencét és
Közép-Európát teremtünk, amely
nem csak az itt élő nemzetek

liárd forint volt, ma viszont 8,5
milliárd forint. Korábbi kétmilliárd forintos adóssága mostan-
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ra nullára csökkent, az elmúlt
nyolc évben pedig mintegy 15
milliárd forint értékű fejlesztést
valósítottak meg a városban, ezzel
turisztikai vonzereje napjainkban
az ország élvonalába emelte.
A várossá avatás 50 éves évfordulója alkalmából a Vas Megyei
Közgyűlés egy megyezászlót
adományozott Sárvárnak, amelyet a Sárvári Hagyományőrző
és Íjász Egyesület tagjai vittek fel
a színpadra. Dr. Kondora Bálint,
a Vas Megyei Közgyűlés alelnöke
adta át a zászlót Kondora István
polgármesternek.
Az 50 éves városjubileum alkalmából készített polgármesteri
láncot Ágh Péter, a térség ország
gyűlési képviselője helyezte Kondora István polgármester nyakába
az ünnepi közgyűlésen. A lánc
nemcsak díszíti a polgármestert,
de felelősséggel is felruházza, egy
újabb kapcsolat az őt megválasztó lakosokkal. Az ezüst láncot
a Sárvár történelméből adódó
szimbolika és címertan alapján
hét medál díszíti. A bal oldalon a
sárvári vár legjellegzetesebb nézete, a „vízivárosra” és a természeti
környezetre utaló medál összevont
megfogalmazása és Tinódi Lantos
Sebestyén címere helyezkedik el.
A jobb oldalon a város 1641-es
pecsétjének képe, Sylvester János
Újtestamentuma és Magyarország
címere. E két oldali levezető szár
találkozásánál található a főmedál, Sárvár jelenlegi címerével.
A polgármesteri láncot Lakatos
Bendegúz ötvösművész készítette.
Az ünnepi közgyűlésen közreműködött a Sárvári Koncertfúvószenekar Szélesi Attila
vezényletével.
-fr-

A polgármesteri láncot Kondora Istvánnak Ágh Péter országgyűlési képviselő adta át
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A testvérvárosok képviselői is köszöntötték Sárvárt
A Sárvár 50 ünnepségsorozat
keretében ellátogattak városunkba a testvérvárosi delegációk is,
így az augusztus 19-i ünnepi
közgyűlésen a testvérvárosok és
a környező települések vezetői is
köszöntötték az 50 éves Sárvárt.
A szónoki emelvénynél a legrégebbi testvérvárosi kapcsolat
nevében Sonntagberg polgármestere, Thomas Raidl üdvözölte
elsőként az ünnepség részvevőit.
„Nagyon nagy öröm számunkra, hogy már több mint
45 éve ápolhatunk partnervárosi
kapcsolatot Sárvár várossal. Az
elmúlt évtizedek során a két település lakossága sok ízben találkozott egymással, ez elősegítette
a barátságunk elmélyülését. A
kölcsönös látogatások, a közösen
megrendezett oviolimpiák mind
erősítették a kapcsolatot. Úgy
gondolom, hogy pont a maihoz
hasonló mozgalmas időkben
van igen nagy jelentősége annak,
hogy az európai polgárok, az európai települések lakói egymással
eszmecserét folytassanak. 1972
óta volt alkalmunk Sárvár város
fejlődését figyelemmel követni,
és úgy gondolom, hogy egy
sikertörténetről van szó. Mind
gazdasági, idegenforgalmi és
társadalmi értelemben véve óriási utat tett meg a város” – szólt
Thomas Raidl, majd sikeres jövőt
kívánt Sárvárnak, és átnyújtotta
Sonntagberg ajándékát Kondora
István részére.
A cseh testvérváros, Uhers
ké Hradiště nevében Zdeněk
Procházka alpolgármester mondott köszöntőt a Nádasdy-vár udvarán. Az alpolgármester az elkövetkező 50 évre is erőt és kitartást
kívánt Sárvár városának. „Nagyon
örülök annak, hogy rövid idő elteltével újra itt lehetünk Sárváron,
legutóbbi, májusi látogatásunk
után nagyon szívesen fogadtuk
el ismét az Önök meghívását.
Nagyon örülünk az együttműködésnek és annak, hogy együtt
ünnepelhetjük Sárvár város 50.

Fogadóóra

évfordulóját. Egy város életében
50 év nem biztos, hogy nagy idő,
de egy ember életében sokat jelent.
Szeretnénk köszönetet mondani
minden egyes lakosnak és minden

szony köszöntötte az ünnepségen
megjelenteket.
„Nagy örömmel jöttünk, hogy
együtt ünnepeljük testvérvárosunkkal, Sárvárral az újkori

A testvérvárosok vezetői is köszöntötték a születésnapos Sárvárt – Zdeněk
Procházka alpolgármester, Kondora István polgármester, Tulbure Gabriela
polgármester és Thomas Raidl polgármester

embernek, aki valamilyen módon
segítette munkájával a város életét
és azt, hogy szebbé váljon. Kívánunk Önöknek a következő 50
évre is elegendő erőt és kitartást.
Ne féljenek az újító gondolatoktól
sem, melyek által szebbé tudják
varázsolni a város életét! Hat
évvel ezelőtt írtuk alá a testvérvárosi együttműködést, és nem
kételkedem abban, hogy a közös
munkánk, az együttműködésünk
továbbra is jól fog működni. Minden jót kívánok Sárvár városának”
– fejtette ki Zdeněk Procházka
alpolgármester. A Sárvárt és a
testvérvárosi kapcsolatokat éltető
gondolatok után a cseh partner
is megajándékozta Sárvár város
polgármesterét.
2018-ban a sárvári önkormányzat nemcsak Sárvár várossá avatását ünnepeli, hanem az erdélyi
Szinérváraljával kötött testvérvárosi kapcsolat 20 éves jubileumát
is. A kettős jubileum alkalmából
Szinérváralja képviseletében Tulbure Gabriela polgármester as�-

Kondora István polgármester 2018. szeptember 4-én, kedden
10.00–12.00-ig fogadóórát tart a Sárvári Közös Önkormányzati
Hivatal 202. számú irodájában.

várossá avatás 50. évfordulóját.
Ebben az évben ünnepeljük Szinérváralja és Sárvár testvérvárosi
kapcsolatának 20. évfordulóját is.
A kapocs, ami összeköti a két települést, az Sylvester János alakja,
aki Szinérváralján született, és aki

magyar nyelvre lefordította, majd
1541-ben Sárváron kiadatta az Új
Testamentumot.
Nagyon örülök ennek a társulásnak, amely minden évben
fejlődött. Örülök, hogy többször
is találkoztunk egymással, és
mind a kultúra, mind a sport
területén eredményeket értünk
el. Sárvár évről évre fejlődik,
és mi valahányszor ide jövünk,
sokat tanulunk a várostól, a jó
példákat otthon is megpróbáljuk
alkalmazni. Minden jót kívánunk
Sárvárnak, a sárvári lakosoknak és
szeretnénk, hogy ez a kapcsolat
minél szorosabb legyen az elkövetkező években” – mondta Tulbure
Gabriela polgármester asszony,
majd átnyújtotta Kondora István
részére Máramaros megye és Szinérváralja szimbólumát.
Nemcsak a testvérvárosi delegációk tették tiszteletüket az augusztus 19-i ünnepi közgyűlésen.
A szomszéd városok közül Celldömölk, Répcelak, Bük és Vasvár
városok vezetői is részt vettek az
ünnepi közgyűlésen. A környező
települések vezetői ugyancsak elismerő szavakkal, jókívánságokkal
és ajándékokkal köszöntötték az 50
éves várost, Kondora István polgármestert, valamint dr. Szijártó
Valéria címzetes főjegyzőt. sii

Az OMVK Vas Megyei Területi Szervezete és
a Vasi Vadgazdálkodók Védegylete
tisztelettel meghívja Önt és kedves családját
a 2018. szeptember 1-jén 10.00 órakor kezdődő
VAS MEGYEI VADÁSZNAPRA Sárvárra, a Nádasdy-várba
PROGRAM
09.30 Vadászkürtös térzene
10.00 Vas Megyei Vadászok zászlójának fogadása
10.05 Köszöntő: Gagyi István, a Vas Megyei Vadászkamara elnöke
Üdvözlés: Kondora István, Sárvár Város polgármestere
Megnyitó: Ágh Péter, országgyűlési képviselő
Ünnepi beszéd: Jakab István, a MAGOSZ elnöke, az Országgyűlés alelnöke
10.30 Hubertus mise
11.00 Ifjú vadászok fogadalomtétele. Kitüntetések, elismerések átadása
11.30 Vas Megyei Diana Vadászhölgy Klub gyermekrajz pályázatának eredményhirdetése
11.45 Babos Dávid és Németh Bálint természetfotós kiállításának megnyitója
Tóth Zoltán festőművész kiállításának megnyitója. A kiállításokat megnyitja Gagyi István
12.00 Trófeák a Répce völgyéből és a nagyvilágból. A kiállítást megnyitja: Bodorics Pál
12.15 Ebéd
13.00 Vas Megyei Vadászkürt Egyesület műsora
13.30 Sárvár Város Mazsorett Együttese és a Kanona Band műsora
14.15 Szeifer Diana agárbemutatója
14.30 Regös Népzenei Együttes műsora
15.15 Sitkei Citerazenekar műsora
15.45 Sárvári Néptánckör bemutatója
17.00 Vadásznapi versenyek eredményhirdetése
17.30 Sztárvendég: Tolvai Renáta
14.00-tól a Várparkban
Vadászkutya, Országos Agarász Egyesület, Vas Megyei Rendőr-főkapitányság munkakutya,
Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Lóki György solymász és a Sárvári Hagyományőrző Íjász Egyesület íjász bemutatója
Időponthoz nem kötött programok:
Vadászati trófeák és Vadászfestmények kiállítása;Természetfotó és Gyermekrajz kiállítás;
Virtuális lövészet; Íjászpróbák; Terepjáró bemutató; Kézművesek vására; Ingyenes ugrálóvár

...a jövő kapuja...

...a jövő kapuja...

facebook.com/sarvari.televizio

SÁRVÁRI

Tájékoztató

AZ ÖNKORMÁNYZATNÁL IGÉNYELHETŐ
FŰTÉSTÁMOGATÁSRÓL
A kérelmek 2018. szeptember 3-ától nyújthatók be
Sárvár önkormányzata évek óta – így a 2018. évben is – fűtéstámogatással is segíteni kívánja a sárvári családokat. 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, vagy szervátültetésen átesett, a jövedelemhatár 102.600 Ft.
Az egyedül élő nyugdíjasok, illetve a szervátültetésen átesett
egyedül élő kérelmezők 123.120 Ft-ot meg nem haladó jövedelem
esetén 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 2018. szeptember 3-ától
a Hatósági Irodában lehet előterjeszteni 2019. március 31-éig, e
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 2018. november hónaptól 2019. március hónapig tartó fűtési
szezonra járó teljes támogatás összege 24.000 forint, ehhez a
kérelmet 2018. október 31-ig kell benyújtani. A november 1-jét
követően benyújtott kérelmek esetén a megállapítható összeg ennél kisebb, a fűtési szezonból fennmaradó hónapokra – a napok
száma szerint időarányosan – lehet csak megállapítani.
Az egyedi fűtéssel rendelkező lakásra megállapított támogatást
a hivatal egyösszegben folyósítja, az azt megállapító határozat
véglegessé válásától számított 5 napon belül a kérelemben megjelölt címre postai kifizetéssel vagy a megadott 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 kivágható munkáltatói
jövedelemigazolással, bankszámlakivonattal, nyugdíjas esetén
a 2018. évi nyugellátás havi összegéről szóló, a MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR NYUGDÍJFOLYÓSÍTÓ IGAZGATÓSÁG által
kiállított tájékoztatóval [zöld értesítő] és a nyugellátás postai
feladóvevényével vagy bankszámlakivonattal).
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. Egyedi fűtés esetén: a lakásban
igénybevett a kérelmező nevére kiállított, 4 hónapnál nem régebbi
gáz-, áram-, vagy vízszámlát.
Esetleges további kérdéseikkel forduljanak bizalommal a Hatósági Iroda munkatársaihoz az alábbi elérhetőségeken:
Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági Iroda, 9600
Sárvár, Várkerület u. 2. földszint 7. ajtó, telefon: 95/523-106,
95/523-129, 95/523-133

...a jövő kapuja...

HÍRLAP

A Kormány döntése
alapján folytatódik
a téli rezsicsökkentés
Ezúttal azok a háztartások is részesülhetnek e támogatásban,
melyek a kiépített gáz- vagy távhőhálózatba nincsenek bekötve és például fával vagy szénnel fűtenek és eddig emiatt nem
részesültek a téli rezsicsökkentésben.
A téli rezsicsökkentést a háztartások legkésőbb 2018. október
15-ig írásban igényelhetik az Önkormányzatnál. A később
benyújtott kérelmek nem teljesíthetők.
A feltételeknek megfelelő igénylők a téli fűtési szezon folyamán egy alkalommal – 12 ezer forint értékű – tüzelőanyag
formájában (fa, szén stb.) részesülnek a téli rezsicsökkentésben,
melynek biztosításáról az Önkormányzat gondoskodik.
Az igénybejelentéssel kapcsolatos ügyintézés a Sárvári Közös
Önkormányzati Hivatal Hatósági Iroda, 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. földszint 7. számú helyiségében történik.
Kérjük az érintetteket, hogy az igénylés részletes feltételeivel kapcsolatos tájékoztatás céljából és további kérdéseikkel
forduljanak bizalommal a Hatósági Iroda munkatársaihoz az
alábbi elérhetőségeken:
telefon: 95/523-106, 95/523-129, 95/523-133

Nyárbúcsúztató
suNday bruNch

szeptember 9-én a danubius
health spa resort sárvár szállodában
12.00 és 14.00 óra között korlátlan étel és
italfogyasztás, (a szálloda által megadott italokból:
folyó bor, sör, gyümölcslé), élőzene, jó idő esetén
grillezés a megújult éttermi teraszon!
az all inclusive ebéd ára: 4500 Ft + 10 % szervízdíj.
Gyermekkedvezmények: 0 - 4 éves korig ingyenes,
4-12 éves korig 50% kedvezményt biztosítunk.

asztalfoglalás a 06 95 888 400 telefonszámon.
danubiushotels.hu/sarvar
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ÖSSZESEN:

közfoglalkoztatási jogviszony

közfoglalkoztatási bér
költségtérítés
(kivéve a munkáltatótól a munkába járás
esetén
kapott költségtérítést)
költségtérítés

egyéb:
egyéb:
egyéb:
egyéb:
egyéb:
egyéb:

egyéb:

egyéb:

egyéb:

egyéb:

egyéb:

közfoglalkoztatási jogviszony

JI – v3

JI – v3

✃

Kelt: ___________________________

Kelt: ___________________________

__________________________________________
Munkáltató/Megbízó cégszerű aláírása

✃

__________________________________________
Munkáltató/Megbízó cégszerű aláírása

__________________________________________
Munkáltató/Megbízó cégszerű aláírása

 fennáll, kezdete: ____________________
A nevezett jogviszonya ezen igazolás kiállításának a napján:
nem áll fenn, megszűnés dátuma: ____________________
 fennáll, kezdete: ____________________
Kelt: ___________________________
nem áll fenn, megszűnés dátuma: ____________________

 fennáll, kezdete: ____________________
A nevezett jogviszonya ezen igazolás kiállításának a napján:
nem áll fenn, megszűnés dátuma: ____________________
 fennáll, kezdete: ____________________
Kelt: ___________________________
nem áll fenn, megszűnés dátuma: ____________________

__________________________________________
Munkáltató/Megbízó cégszerű aláírása

A nevezett – munkabért
terhelő,
abból
a külön jogszabályFt-ot
szerint levonássalteljesítendő
adónak (adóelőlegnek), egészségbiztosítási és nyugdíjjáruléknak,
gyermektartásdíjat
vonnak:
 igen,
_________________
nem
magánnyugdíj-pénztári tagdíjnak, továbbá egyéb járuléknak a levonása után fennmaradó – fenti táblázatban feltüntetett nettó munkabéréből
egyéb letiltást vonnak:
 igen, _________________ Ft-ot
 nem
gyermektartásdíjat vonnak:  igen, _________________ Ft-ot
 nem
A nevezett
jogviszonya
a napján: Ft-ot
egyéb
letiltást
vonnak: ezen igazolás
 igen,kiállításának
_________________
 nem

A nevezett – munkabért
terhelő,
abból
a külön jogszabályFt-ot
szerint levonássalteljesítendő
adónak (adóelőlegnek), egészségbiztosítási és nyugdíjjáruléknak,
gyermektartásdíjat
vonnak:
 igen,
_________________
nem
magánnyugdíj-pénztári tagdíjnak, továbbá egyéb járuléknak a levonása után fennmaradó – fenti táblázatban feltüntetett nettó munkabéréből
egyéb letiltást vonnak:
 igen, _________________ Ft-ot
 nem
gyermektartásdíjat vonnak:  igen, _________________ Ft-ot
 nem
A nevezett
jogviszonya
a napján: Ft-ot
egyéb
letiltást
vonnak: ezen igazolás
 igen,kiállításának
_________________
 nem

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

ÖSSZESEN:

ÖSSZESEN:

...a jövő kapuja...

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

munkaviszony

munkaviszony

munkaviszony

munkaviszony

munkaviszony

munkaviszony

Nettó érték (forint)

SÁRVÁRI

ÖSSZESEN:

egyéb:

egyéb:

egyéb:

SZÉP-kártya
egyéb:

munkaviszony

SZÉP-kártya

SZÉP-kártya

Erzsébet-utalvány

(kivéve a munkáltatótól a munkába járás
esetén kapott költségtérítést)
Erzsébet-utalvány

közfoglalkoztatási bér
költségtérítés
(kivéve a munkáltatótól a munkába járás
esetén
kapott költségtérítést)
költségtérítés

Jogcím

közfoglalkoztatási jogviszony

munkaviszony

munkaviszony
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egyéb:

munkaviszony

munkaviszony

Erzsébet-utalvány

SZÉP-kártya

munkaviszony

munkaviszony

(kivéve a munkáltatótól a munkába járás
esetén kapott költségtérítést)
Erzsébet-utalvány

munkaviszony

munkabér

közfoglalkoztatási jogviszony

Jövedelemtípus

közfoglalkoztatási bér

munkaviszony

munkabér

közfoglalkoztatási bér

Nettó érték (forint)
munkabér

Jogcím

Jövedelemtípus

munkaviszony

munkabér

Jogcím

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

Jövedelemtípus

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

Jogcím

Jövedelemtípus

(szül. hely, idő: _____________________________, anyja neve : _____________________)
Alulírott igazolom, hogy ______________________________ (név)
év.
hónapban
(szül. hely, idő: _____________________________, anyja neve : _____________________)
____________________________________________ munkáltatónál az alábbi jogcíme(ke)n
év.
hónapban
az alábbi típusú és értékű, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerinti nettó jövedelmet szerezte.
____________________________________________ munkáltatónál az alábbi jogcíme(ke)n
(A nem kitöltött rovatok kihúzandók!)
az alábbi típusú és értékű, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerinti nettó jövedelmet szerezte.

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!)
Alulírott igazolom,
hogy ______________________________
(név)

(szül. hely, idő: _____________________________, anyja neve : _____________________)
Alulírott igazolom, hogy ______________________________ (név)
év.
hónapban
(szül. hely, idő: _____________________________, anyja neve : _____________________)
____________________________________________ munkáltatónál az alábbi jogcíme(ke)n
év.
hónapban
az alábbi típusú és értékű, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerinti nettó jövedelmet szerezte.
____________________________________________ munkáltatónál az alábbi jogcíme(ke)n
(A nem kitöltött rovatok kihúzandók!)
az alábbi típusú és értékű, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerinti nettó jövedelmet szerezte.

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!)

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!)

...a jövő kapuja...

...a jövő kapuja...

www.sarvarvaros.hu

...a jövő kapuja...

...a jövő kapuja...

facebook.com/sarvari.televizio

SÁRVÁRI

HÍRLAP

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

levelezési cím: 9601 Sárvár, Pf. 78., fax: (06 95) 523-157, telefonszámok: (06 95)523-106,523-129 ,523-133
Ügyfélfogadás rendje a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági Iroda
(9600 Sárvár,Várkerület u. 2.)
földszint 7. számú hivatali helyiségében: 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

a hatóság
tölti ki!

✃

Egyedi fűtés
(GÁZ, FA, SZÉN)

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 2018. november 1-jétől 2019. március 31-éig tartó fűtési időszakban
2018. év ____________ hónaptól havi 4800 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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3.3.Jövedelemnyilatkozat
Jövedelemnyilatkozat
(A (A
nemnem
kitöltött
kitöltött
rovatokat
rovatokat
szíveskedjen
szíveskedjen
kihúzással
kihúzással
jelölni!)
jelölni!)
AAkérelmezőnek,
kérelmezőnek,
a házastársának
a házastársának
(élettársának)
(élettársának)
és a és
velük
a velük
egy lakásban/házban
egy lakásban/házban
együttegyütt
lakó, ott
lakó,
bejelentett
ott bejelentett
lakó- vagy
lakó- vagy
tartózkodási
tartózkodásihellyel
hellyelrendelkező
rendelkező
gyermekeiknek
gyermekeiknek
a kérelem
a kérelem
benyújtását
benyújtását
megelőző
megelőző
hónapban
hónapban
megszerzett
megszerzett
havi havi
rendszeres
rendszeresjövedelme,
jövedelme,
nem
nem
havi
havi
rendszerességgel
rendszerességgel
megszerzett
megszerzett
jövedelem
jövedelem
eseténesetén
a kérelem
a kérelem
benyújtásának
benyújtásának
hónapját
hónapját
közvetlenül
közvetlenülmegelőző
megelőző
12 12
hónap
hónap
alatt
alatt
szerzett
szerzett
jövedelem
jövedelem
egyhavi
egyhavi
átlaga,
átlaga,
forintban:
forintban:
AA
B B
C
C
D
D
Az 2.1.
pontban
Az 2.1.
pontban
Az 2.2.
Azpontban
2.2. pontban
feltüntetett
Gyermekek
neve neve
feltüntetett
Gyermekek
feltüntetett
személy
feltüntetett
személy
AA
jövedelem
típusa
jövedelem
típusa
személy
személy
havi havi
jövedelme
(forint)
és haviés
jövedelme
(forint) (forint)
jövedelme
(forint)
havi jövedelme
Munkaviszonyból
és és
más
foglalkoztatási
Munkaviszonyból
más
foglalkoztatási
jogviszonyból
származó
jogviszonyból
származó
ebből:
származó
ebből:közfoglalkoztatásból
közfoglalkoztatásból
származó
Társasésésegyéni
egyéni
vállalkozásból,
Társas
vállalkozásból,
őstermelői,
őstermelői,
illetveszellemi
szellemi
más
önálló
illetve
ésés
más
önálló
tevékenységből
tevékenységből
származó
származó
Táppénz,gyermekgondozási
gyermekgondozási
támogatások
Táppénz,
támogatások
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Nyugellátásésés
egyéb
nyugdíjszerű
Nyugellátás
egyéb
nyugdíjszerű
rendszeres
rendszeres
szociálisellátások
ellátások
szociális
Önkormányzat,
járási
hivatal
és és
Önkormányzat,
járási
hivatal
munkaügyi
munkaügyi
szervek
ellátások
szervekáltal
általfolyósított
folyósított
ellátások
Egyéb
Egyébjövedelem
jövedelem
Összes
Összesjövedelem
jövedelem
Nyilatkozat
a fűtéstámogatásra
jogosultság
szociális
rászorultsági
feltételeiről
(A megfelelőt
jellel jelölje!)
4.4.Nyilatkozat
a fűtéstámogatásra
valóvaló
jogosultság
szociális
rászorultsági
feltételeiről
(A megfelelőt
’X’ jellel’X’
jelölje!)
Alulírottkérelmező
kérelmező
kijelentem,
hogy
Alulírott
kijelentem,
hogy
pontban
közölt
adatok
alapján
családomban
három,
kiskorú
gyermeket
nevelek.
��AA2.2.pontban
közölt
adatok
alapján
családomban
három,
vagyvagy
több több
kiskorú
gyermeket
nevelek.
Kérelmezőkéntazaz
alábbi
nyugdíj
vagy
nyugdíjszerű
ellátásban
részesülök
(pl. öregségi
��Kérelmezőként
alábbi
nyugdíj
vagy
nyugdíjszerű
ellátásban
részesülök
(pl. öregségi
nyugdíj,nyugdíj,
özvegyi özvegyi
nyugdíj, nyugdíj,
hozzátartozói
baleseti
nyugellátás,
mezőgazdasági
járadék,
korhatár
ellátás,
szolgálati
járandóság,
rokkantsági
hozzátartozói
baleseti
nyugellátás,
mezőgazdasági
járadék,
korhatár
előtti előtti
ellátás,
szolgálati
járandóság,
rokkantsági
ellátás, ellátás,
rehabilitációs ellátás,
ellátás,bányászok
bányászokegészségkárosodási
egészségkárosodási
járadéka,
a rokkantsági
járadék,
rehabilitációs
rehabilitációs
járadéka,
a rokkantsági
járadék,
rehabilitációs
járadék,járadék,
hadigondozottakés ésnemzeti
nemzeti
gondozottak
pénzbeli
ellátásai,
házastársi
házastárs
utánjövedelempótlék,
járó jövedelempótlék,
hadigondozottak
gondozottak
pénzbeli
ellátásai,
házastársi
pótlék,pótlék,
házastárs
után járó
rokkantságijáradék,
járadék,rendszeres
rendszeres
szociális
járadék,
központi
szociális
személyi
járadéka,
rokkantsági
szociális
járadék,
központi
szociális
segély,segély,
vakok vakok
személyi
járadéka,
átmenetiátmeneti
járadék,járadék,
egészségkárosodási
járadék).
egészségkárosodási
járadék).
(Szíveskedjék
feltüntetni
annak
a nyugdíjszerű
ellátásnak
a megnevezését,
amelyben
részesül!)
(Szíveskedjék
feltüntetni
annak
a nyugdíjszerű
ellátásnak
a megnevezését,
amelyben
részesül!)
Nyilatkozatok
5.5.Nyilatkozatok
Kérelmező
5.5.1.1.Kérelmező
kérelembenyújtását
benyújtását
megelőző
hónapban
rendszeres
jövedelmem
az10.
Szt.§ (2)
10. bekezdés
§ (2) bekezdés
a) alapján
pontja alapján
AAkérelem
megelőző
hónapban
rendszeres
jövedelmem
az Szt.
a) pontja
5.1.1.��nem
nem
volt,
5.1.1.
volt,
5.1..2.��a ____________________________________________________________________
a ____________________________________________________________________
kívül
nem volt,
5.1..2.
kívül nem
volt,
5.1.3.továbbá
továbbáazazSzt.
Szt.
§ (2)
bekezdés
b) pontja
szerinti
rendszerességgel
a kérelem
benyújtásának
5.1.3.
10.10.
§ (2)
bekezdés
b) pontja
szerinti
nem nem
havi havi
rendszerességgel
a kérelem
benyújtásának
hónapjáthónapját
közvetlenülmegelőző
megelőző
hónap
közvetlenül
1212
hónap
alattalatt
5.1.4.��jövedelmet
jövedelmet
nem
szereztem,
5.1.4.
nem
szereztem,
5.1.5.��havi
haviátlagban
átlagban
_______________________
Ft jövedelmet
szereztem,
az egyszerűsített
foglalkoztatásról
5.1.5.
_______________________
Ft jövedelmet
szereztem,
melyetmelyet
nem aznem
egyszerűsített
foglalkoztatásról
szóló2010.
2010.éviévi
LXXV.
törvényben
foglaltak
szerint
végeztem.
szóló
LXXV.
törvényben
foglaltak
szerint
végeztem.
5.2.AAkérelmezővel
kérelmezővel
azonos
lakcímen
házastársa/élettársa
5.2.
azonos
lakcímen
élő élő
házastársa/élettársa
Alulírott_______________________________________
_______________________________________
nyilatkozom,
a kérelem
benyújtását
megelőző
hónapban
Alulírott
nyilatkozom,
hogy hogy
a kérelem
benyújtását
megelőző
hónapban
rendszeresjövedelmem
jövedelmem
§ (2)
bekezdés
a) pontja
alapján
rendszeres
az az
Szt.Szt.
10.10.
§ (2)
bekezdés
a) pontja
alapján
5.2.1.��nem
nem
volt,
5.2.1.
volt,
5.2.2.��a a______________________________________________________________________kívül
______________________________________________________________________kívül
nem volt,
5.2.2.
nem volt,
5.2.3.továbbá
továbbáazazSzt.
Szt.
§ (2)
bekezdés
b) pontja
szerinti
rendszerességgel
a kérelem
benyújtásának
5.2.3.
10.10.
§ (2)
bekezdés
b) pontja
szerinti
nem nem
havi havi
rendszerességgel
a kérelem
benyújtásának
hónapjáthónapját
közvetlenülmegelőző
megelőző
hónap
közvetlenül
1212
hónap
alattalatt
5.2.4.��jövedelmet
jövedelmet
nem
szereztem,
5.2.4.
nem
szereztem,
5.2.5.��havi
haviátlagban.____________________
átlagban.____________________
Ft jövedelmet
szereztem,
az egyszerűsített
foglalkoztatásról
5.2.5.
Ft jövedelmet
szereztem,
melyetmelyet
nem aznem
egyszerűsített
foglalkoztatásról
szóló2010.
2010.éviévi
LXXV.
törvényben
foglaltak
szerint
végeztem.
szóló
LXXV.
törvényben
foglaltak
szerint
végeztem.
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...a jövő kapuja...

✃

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 véglegessé válását követő 5 napon belül.

✃

____________________, _______. _____________________________

______________________________

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 aláírása
_________________________________
a kérelmező nagykorú közeli hozzátartozójának aláírása

______________________________

a kérelmező nagykorú közeli hozzátartozójának aláírása
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A Park Inn Sárvár téged vár!

Esküvők, családi rendezvények tökéletes helyszíne, hangulatos
koktél bár állandó kedvezményekkel, pálinkás péntek, koktél szombat!
3100,– Ft-os büféebéd minden nap a szálloda éttermében.

parkinnsarvar.hu

További információ az alábbi elérhetőségeken:
Park Inn by Radisson Sárvár Resort & Spa 9600 Sárvár, Vadkert u. 4., T.: +36 95 530 100

Yanfeng Hungary Automotive Interior Systems Kft.
8500 Pápa, Juhar utca 13-15., 17.
CareerTeam-HU@yfai.com • www.udvafedelzeten.hu

Csatlakozz csapatunkhoz!
Pápán üzemelő gyáregységünk jelenleg 36 000 m2-en működik és készít a kategóriájukban legjobb gépjármű-utastéri elemeket prémium kategóriás
gépjárművekbe, mint Mercedes, BMW, Maserati, Porsche, Volvo. A sokrétű gyártási technológia magában foglalja a műanyag fröccsöntést, bőr
és műbőr szabászatot, varrást, kárpitozást és a szerelést. Az elmúlt három évben dinamikusan bővítettük folyamatainkat és gyáregységeinket, így
most jelenleg több mint 2400 fő feletti létszámmal látjuk el napi feladatainkat.

Jelenleg az alábbi munkakörökben keressük új kollégáinkat:
• Mechatronikus mérnök karbantartó – 3 műszakos, diplomás mérnök pozíció
• Varrógépműszerész – szakmai végzettséggel rendelkező jelöltet keresünk varrógépműszerész pozícióba. Vállaljuk pályakezdő jelöltek átképzését
is, akik rendelkeznek az alábbi képzettségek valamelyikével:
– finommechanikai műszerész
– mechanikai műszerész
– háztartási kisgépszerelő
• Szerszámkészítő – szakmai végzettséggel rendelkező jelöltet keresünk, tapasztalattal
• Fröccsöntő gépkezelő operátor – 3 műszakos, hasonló területen szerzett tapasztalat előny
• Varró – 3 műszakos munkarendben, varró szakképesítés szükséges
• Betanított munkás – 3 műszakos munkarendben, kárpitozási feladatok ellátására
• Betanított munkás – részmunkaidőben, hétvégén, kétszer 12 órás műszakban
Amiért érdemes minket választani:

– Határozatlan idejű szerződés
– Kiemelkedő alapbér, ami további munkafolyamatok betanulásával fejleszthető
– Csoportos bónusz (max. az alapbér 50%-a)
– Jelenléti bónusz
– 70%-os éjszakai műszakpótlék
– Ajándékkártya béren kívüli juttatásként
– 13. havi fizetés
– Vidékről a tömegközlekedés költségeinek 100%-os támogatása, céges különjáratok.

Csatlakozz hozzánk, ha szeretnél hosszú távon elhelyezkedni és stabil munkahelyen tiszta, rendezett és szervezett munkafolyamatokon dolgozni,
mindezt jó munkahelyi légkörben.

Regisztrálhatsz telefonon és kérhetsz felvételi tesztre időpontot!
Látogass el honlapunkra, vagy érdeklődj elérhetőségeink bármelyikén munkaidőben, kollégáink készséggel állnak rendelkezésedre.

Ingyenes zöldszámunk Hétköznapokon 09-15 óra között: 06 / 80 949 021
CareerTeam-HU@yfai.com
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Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági Iroda
9600 Sárvár, Várkerület u. 2.

TÁVHŐ

a hatóság
tölti ki!

✃

levelezési cím: 9601 Sárvár, Pf. 78., fax: (06 95) 523-157, telefonszámok: (06 95)523-106,523-129, 523-133
Ügyfélfogadás rendje a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági Iroda (9600 Sárvár, Várkerület u. 2.)
földszint 7. számú hivatali helyiségében: 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 2018. november 1-jétől 2019. március 31-éig tartó fűtési időszakban
2018. év ____________ hónaptól havi 4800 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.

...a jövő kapuja...
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3.3.Jövedelemnyilatkozat
Jövedelemnyilatkozat
(A (A
nem
nem
kitöltött
kitöltött
rovatokat
rovatokat
szíveskedjen
szíveskedjen
kihúzással
kihúzással
jelölni!)
jelölni!)
...a jövő kapuja...

AAkérelmezőnek,
kérelmezőnek,a aházastársának
házastársának
(élettársának)
(élettársának)
és aésvelük
a velük
egy lakásban
egy lakásban
együttegyütt
lakó, lakó,
ott bejelentett
ott bejelentett
lakó- vagy
lakó- vagy
tartózkodási
tartózkodásihellyel
hellyelrendelkező
rendelkezőgyermekeiknek
gyermekeiknek
a kérelem
a kérelem
benyújtását
benyújtását
megelőző
megelőző
hónapban
hónapban
megszerzett
megszerzett
havi havi
rendszeres
rendszeresjövedelme,
jövedelme,
nem
nem
havi
havi
rendszerességgel
rendszerességgel
megszerzett
megszerzett
jövedelem
jövedelem
eseténesetén
a kérelem
a kérelem
benyújtásának
benyújtásának
hónapját
hónapját
közvetlenül
közvetlenülmegelőző
megelőző
1212
hónap
hónap
alatt
alatt
szerzett
szerzett
jövedelem
jövedelem
egyhavi
egyhavi
átlaga,
átlaga,
forintban:
forintban:
AA
AAjövedelem
típusa
jövedelem
típusa

B B
C C
Az 2.1.
pontban
Az 2.1.
pontban
Az 2.2.
Azpontban
2.2. pontban
feltüntetett
feltüntetett
feltüntetett
személy
feltüntetett
személy
személy
személy
havihavi
jövedelme
(forint)
jövedelme
(forint)

D

D

✃
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Gyermekek
neve neve
Gyermekek
és haviésjövedelme
(forint)(forint)
havi jövedelme

Munkaviszonyból
ésés
más
foglalkoztatási
Munkaviszonyból
más
foglalkoztatási
jogviszonyból
jogviszonybólszármazó
származó
ebből:
származó
ebből:közfoglalkoztatásból
közfoglalkoztatásból
származó
Társas
vállalkozásból,
Társasésésegyéni
egyéni
vállalkozásból,
őstermelői,
őstermelői,
illetve
más
önálló
illetveszellemi
szellemiésés
más
önálló
tevékenységből
tevékenységből
származó
származó
Táppénz,
támogatások
Táppénz,gyermekgondozási
gyermekgondozási
támogatások
Nyugellátás
nyugdíjszerű
Nyugellátásésésegyéb
egyéb
nyugdíjszerű
rendszeres
rendszeres
szociális
szociálisellátások
ellátások
Önkormányzat,
hivatal
és és
Önkormányzat,járási
járási
hivatal
munkaügyi
munkaügyi
szervek
ellátások
szervekáltal
általfolyósított
folyósított
ellátások
Egyéb
Egyébjövedelem
jövedelem
Összesjövedelem
jövedelem
Összes
Nyilatkozatok
4.4.Nyilatkozatok
Kérelmező
4.4.1.1.Kérelmező
kérelembenyújtását
benyújtását
megelőző
hónapban
rendszeres
jövedelmem
az10.
Szt.§ 10.
§ (2) bekezdés
a) pontja
AAkérelem
megelőző
hónapban
rendszeres
jövedelmem
az Szt.
(2) bekezdés
a) pontja
alapjánalapján
4.1.1.��nem
nemvolt,
volt,
4.1.1.
4.1.2.��a_________________________________________________________
a_________________________________________________________
nem volt,
4.1.2.
kívül kívül
nem volt,
4.1.3.továbbá
továbbáazazSzt.
Szt.
§ (2)
bekezdés
b) pontja
szerinti
rendszerességgel
a kérelem
benyújtásának
4.1.3.
10.10.
§ (2)
bekezdés
b) pontja
szerinti
nem nem
havi havi
rendszerességgel
a kérelem
benyújtásának
hónapjáthónapját
közvetlenülmegelőző
megelőző
hónap
alatt
közvetlenül
1212
hónap
alatt
4.1.4.��jövedelmet
jövedelmet
nem
szereztem,
4.1.4.
nem
szereztem,
4.1.5.�� havi
haviátlagban
átlagban
________________
jövedelmet
szereztem,
melyet
nem
az egyszerűsített
foglalkoztatásról
4.1.5.
________________
Ft Ft
jövedelmet
szereztem,
melyet
nem az
egyszerűsített
foglalkoztatásról
szóló szóló
2010.évi
éviLXXV.
LXXV.
törvényben
foglaltak
szerint
végeztem.
2010.
törvényben
foglaltak
szerint
végeztem.

4.3.AAkérelmezővel
kérelmezővel
azonos
lakcímen
nagykorú
gyermek:
4.3.
azonos
lakcímen
élő élő
nagykorú
gyermek:
Alulírott
Alulírott_________________________________________________________
_________________________________________________________
4.3.1.
fiatalabb
gyermekként
nyilatkozom,
hogyhogy
önálló
keresettel
nem rendelkezek,
4.3.1.��húszévesnél
húszévesnél
fiatalabb
gyermekként
nyilatkozom,
önálló
keresettel
nem rendelkezek,
4.3.2.
4.3.2.��huszonhárom
huszonhárom
évesnél
évesnél
fiatalabb
fiatalabb
gyermekként
gyermekként
nyilatkozok,
nyilatkozok,
hogyhogy
önállóönálló
keresettel
keresettel
nem rendelkezek,
nem rendelkezek,
nappalinappali
oktatás oktatás
munkarendje
munkarendje
szerint
szerint
tanulmányokat
tanulmányokat
folytatok,
folytatok,
4.3.3. ��huszonöt
huszonötévesnél
évesnélfiatalabb
fiatalabb
gyermekként
nyilatkozok,
keresettel
nem rendelkezek,
felsőoktatási
4.3.3.
gyermekként
nyilatkozok,
hogyhogy
önállóönálló
keresettel
nem rendelkezek,
felsőoktatási
intézmény
nappali
tagozatán
tanulmányokat
folytatok,
intézmény
nappali
tagozatán
tanulmányokat
folytatok,
4.3.4.Nem
Nemkeresőtevékenységből
keresőtevékenységből
származó
rendszeres
illetve
4.3.4.
származó
rendszeres
illetve
alkalmi
alkalmi
jövedelemmel
jövedelemmel
��rendelkezem,
jogcíme:
_______________________
és havi
összege:
_______________________
Ft
rendelkezem,
jogcíme:
_______________________
és havi
összege:
_______________________
Ft
�nem
�nemrendelkezem.
rendelkezem.
4.3.5.��húszévesnél
húszévesnél
idősebb,
huszonhárom
évesnél
fiatalabb
gyermekként
nyilatkozok,
hogy nappali
munkarendje
4.3.5.
idősebb,
huszonhárom
évesnél
fiatalabb
gyermekként
nyilatkozok,
hogy nappali
oktatásoktatás
munkarendje
szerint
tanulmányokat
folytatok,
szerint
tanulmányokat
nemnem
folytatok,
4.3.6.
évesnél
idősebb,
huszonöt
évesnél
fiatalabb
gyermekként
nyilatkozok,
hogy felsőoktatási
intézmény
4.3.6.��huszonhárom
huszonhárom
évesnél
idősebb,
huszonöt
évesnél
fiatalabb
gyermekként
nyilatkozok,
hogy felsőoktatási
intézmény
nappali
tanulmányokat
nemnem
folytatok.
nappalitagozatán
tagozatán
tanulmányokat
folytatok.
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4.2.AAkérelmezővel
kérelmezővel
azonos
lakcímen
házastársa/élettársa
4.2.
azonos
lakcímen
élő élő
házastársa/élettársa
Alulírott _________________________________________________________
_________________________________________________________
nyilatkozom,
a kérelem
benyújtását
Alulírott
nyilatkozom,
hogy ahogy
kérelem
benyújtását
megelőzőhónapban
hónapban
rendszeres
jövedelmem
az Szt.
(2) bekezdés
a) pontja
alapján
megelőző
rendszeres
jövedelmem
az Szt.
10. §10.
(2)§bekezdés
a) pontja
alapján
4.2.1.��nem
nemvolt,
volt,
4.2.1.
4.2.2.��a a_________________________________________________________kívül
_________________________________________________________kívül
nem volt,
4.2.2.
nem volt,
4.2.3.továbbá
továbbáazazSzt.
Szt.
§ (2)
bekezdés
b) pontja
szerinti
rendszerességgel
a kérelem
benyújtásának
4.2.3.
10.10.
§ (2)
bekezdés
b) pontja
szerinti
nem nem
havi havi
rendszerességgel
a kérelem
benyújtásának
hónapjáthónapját
közvetlenülmegelőző
megelőző
hónap
alatt
közvetlenül
1212
hónap
alatt
4.2.4.��jövedelmet
jövedelmet
nem
szereztem,
4.2.4.
nem
szereztem,
4.2.5.��havi
haviátlagban
átlagban
_______________________
Ft jövedelmet
szereztem,
az egyszerűsített
foglalkoztatásról
4.2.5.
_______________________
Ft jövedelmet
szereztem,
melyetmelyet
nem aznem
egyszerűsített
foglalkoztatásról
szóló2010.
2010.
LXXV.
törvényben
foglaltak
szerint
végeztem.
szóló
éviévi
LXXV.
törvényben
foglaltak
szerint
végeztem.

...a jövő kapuja...
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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.

facebook.com/sarvari.televizio

...a jövő kapuja...
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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 Sárvári Városgondnokság, Városüzemeltetési és
Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.-hez mint távhő-szolgáltatóhoz utalással kérem, legkésőbb a tárgyhónap 24.
napjáig.
____________________, _______. _____________________________

________________________________
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

A sárvári három csillagos Hotel Aqua
RECEPCIÓST ÉS REGGELIZTETŐ-TAKARÍTÓ
kollégákat keres.

ESŐ ÉS TALAJVÍZ LEVEZETÉSE VÍZGYŰJTŐBE,
KUTAK TISZTÍTÁSA, MÉLYÍTÉSE,
BETEMETETT KUTAK ÚJRASZEDÉSE

Hosszú távú munkalehetőség, versenyképes fizetés.

06-30-948-7889, 06-20-247-3603

Tel.: 06 30 270 2160

Bőrgyógyászat Sárváron!
Dr. Bognár Enikő
bőrgyógyász-kozmetológus szakorvos

✃

Szolgáltatások:
• Általános felnőtt- és gyermekbőrgyógyászat
• Szűrővizsgálat
• Elektrosebészeti beavatkozások
• Kozmetológiai kezelések

Sárvár,
Berzsenyi
utcai
Sárvár, Hunyadi
utcában
5+8
lakásos
belvárosi, zöldövezeti
társasházban
sorházban
a lakásokutolsó
és az
üzletek
lakás eladó.
82
m2-es értékesítése

Rendelési idő: Péntek: 10:00–14:00

CSOK igénybe vehető.

Tel.: (+36) 30 4912 043

9600 Sárvár, Rákóczi utca 10. (Lidl parkoló mellett)
www.drbognareniko.hu

elkezdődött!

Érdeklődni: Joó Ákos 06 30/947 47 01

www.sarvarhaz.hu
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...a jövő kapuja...

14

SÁRVÁRI

...a jövő kapuja...

www.sarvarvaros.hu

HÍRLAP

2018. JANUÁR‐FEB

A Sárvári Televízió tervezett műsora

január 31.
szerda
2018. JANUÁR‐FEB

Ügyfélszolgálati iroda
január
Sárvár, Szatmár
utca31.
45.
február
7.

2018. augusztus 31. és szeptember 15. között

Hírek Hétkor közéleti magazinműsor
Szeptember 1., 8. és 15. (szombat) 19.00
Ismétlés: 6.30, 12.00 (vasárnap 11.00), 19.00 és 23.00
Pénteki Mozaik
Augusztus 31. (péntek) 19.00 Portréfilm Dr. Dénes Tiborról
2. rész
Szeptember 7. (péntek) 19.00 Abba-show a Nádasdy-várban
Szeptember 14. (péntek) 19.00 Vendég: Kondora István polgármester
Ismétlés: szombat 19.40, vasárnap 11.40 és 19.40, hétfő–csütörtök 19.40
Vasi Kaleidoszkóp/megyei magazin
Szeptember 14. (péntek) 18.35
Ismétlés: szombat–csütörtök 18.35

SÁRVÁRI

HÍRLAP

Fotó: Pajor András
Tördelés: Gyulavári Csaba
Hirdetésfelvétel:
SZEPTEMBER 5. lapja szerda
BIO
Sárvár Város Önkormányzatának
06 30/4575 035
SZELEKTÍV
Kiadja: Sárvári Média
Nonprofit
Kft.
Nyomda:
Yeloprint
Kft., Dávid Péter
SZEPTEMBER 12.
szerda
ÜVEG 1. KÖRZET
9600 Sárvár, Móricz Zs. u. 4.
Sokszorosítás
helye és ideje:
Felelős kiadó: a Kft.
ügyvezetője
Géfin Gy. u. 11-13.,
SZEPTEMBER
19.
szerda Szombathely,BIO
Felelős szerkesztő: dr. Fonyó Roberta
Nyomtatás: 2018. augusztus 27.
SZELEKTÍV
Szerkesztőség: 9600 Sárvár,
Móricz Zs. u. 4.szerda Megrendelési
sorszám: 2012/1.
SZEPTEMBER 26.
Tel.: 95/320-261, E-mail: hirlap@sarvar.hu
ISSN:
ÜVEG
2. 0238-9010
KÖRZET
2018. SZEPTEMBER

szerda
szerda

Telefon: 95/200-240, 99/505-380február
február14.
7.
e-mail: ugyfelszolgalat@stkh.hu • honlap: www.stkh.hu
február 14.
Személyes ügyfélszolgálat nyitvatartása:
február 21.
Kedd: 10.00–17.00, csütörtök: 8.00–14.00
21.
Telefonos ügyfélszolgálat: február
február 28.
Kedd: 10:00–17:00, Hétfő, szerda, csütörtök, péntek: 8:00–14:00
február 28.
ÜVEG 1. KÖRZET

2018. SZEPTEMBER
SZEPTEMBER 5.

szerda

SZEPTEMBER 12.

szerda

SZEPTEMBER 19.

szerda

SZEPTEMBER 26.

szerda

BIO
SZELEKTÍV
ÜVEG 1. KÖRZET
BIO
SZELEKTÍV
ÜVEG 2. KÖRZET

szeptember 6-án és 13-án,
csütörtökön 17 órakor

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

www.ritmo.hu

szerda

ÜVEG 2. KÖRZETOKTÓBER 17.

2018. OKTÓBER

OKTÓBER 31.

Házhoz menő
OKTÓBER 3.
szerda
BIO
lomtalanítás
(1 m3/
SZELEKTÍV
OKTÓBER 10.
szerda
ÜVEG
1. KÖRZET
kérhető.
A kéréseket szeptemberi teljesítéssel tudjuk vállalni.
Házhoz menő lomtalanítás (1 m /év) újra
év) újra kérhető.
OKTÓBER 17.
szerda
BIO
A kéréseket szepSZELEKTÍV
OKTÓBER 24.
szerda
temberi teljesítéssel
Az építési-bontási h
ÜVEG 2. KÖRZET
kommunális
gyűjtés:
ÜVEG 1. KÖRZET
tudjuk vállalni.ingatlanhasználó 20
hétfő vagy csütörtök
OKTÓBER 31.
szerda
BIO
3

26-án PÉNTEKEN
István u. 1. szám
konténerekhe
m3/háztartás/év men
amennyib

Az építési-bontási hulladékot
(törmeléket)
a lakossági ingatkommunális
gyűjtés:
ÜVEG 2. KÖRZET
kedd vagy péntek
lanhasználó 2018. szeptember
28-án és október 26-án, PÉNTEHázhoz menő lomtalanítás (1 m /év) újra kérhető. A kéréseket szeptemberi teljesítéssel tudjuk vállalni.
KEN 10:00 órától 16:00 óráig a Kemény István u. 1. szám előtt
Sárvár
Gazdaszövetkezet
09.21.
7:30-9:00
16:00-18:00
Sárvár-Hegyközség
09.15.
7:30–9:00
ésés
16:00-17:00
(Lafuma után) elhelyezett konténerekhez maga elszállíthatja, és
Sárvár Cukorgyár 09.22. 7:30-9:00 és 16:00-17:00
Sárvár Cukorgyár 09.17. 7:30–9:00
és
16:00-17:00
Az építési-bontási
hulladékotmennyiségben
(törmeléket) a lakossági
ott
1 m3/háztartás/év
díjmentesen elhelyezheti,
kommunális gyűjtés:
1. KÖRZET
ingatlanhasználó 2018. szeptember 28-án és október
SárvárÜVEG
Hegyközség
09.29. 16:00-17:00
hétfő vagy csütörtök
amennyiben
tartozása
nem
áll
fenn.
26-án PÉNTEKEN
10:00 órától
16:00
óráig
a Kemény
Sárvár Gazdaszövetkezet 09.18. 7:30-9:00 és 16:00-18:00
István u. 1. szám előtt (Lafuma után) elhelyezett
Az
és
féregtelenítésdíja:
díja:
4000gyűjtés:
Ft
konténerekhez maga elszállíthatja, és ott 1
kommunális
Az oltás
oltás
és
féregtelenítés
3500,-Ft
ÜVEG 2. KÖRZET
m3/háztartás/év mennyiségben díjmentesen elhelyezheti,
kedd
vagy
péntek
Új
oltási
könyv
kiadása:
500
Ft
amennyiben tartozása nem áll fenn.
Új oltási könyv kiadása: 200,-Ft
Lehetőség
lesz
kutyák
chippel
való
megjelölésére:
3500
Ft
Lehetőség lesz kutyák chippel való megjelölésére: 3500,-Ft

20/254-3619

szerda
szerda

kommunális gyűjtés:
kedd vagy péntekOKTÓBER 24.

3

Dr. Szerémi Zoltán

szerda
szerda

OKTÓBER 3.
kommunális
gyűjtés:
ÜVEG 1. KÖRZET
ÜVEG
2. KÖRZET
hétfő
vagy
csütörtök
OKTÓBER 10.

Az ebek éves kötelező védőoltása az alábbi helyeken
és időpontokban kerül megtartásra:

Beoltani csak egészséges és micro chippel megjelölt
állatot lehet. Az új típusú (sorszámos) oltási
könyvet hozzák magukkal!

szerda
szerda

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 «

s?
á
t
í
v
a
j
a
s
Sürgő
k!*
megoldju
l
lü
e
b
n
á
r
24 ó

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.

...a jövő kapuja...

...a jövő kapuja...

facebook.com/sarvari.televizio

SÁRVÁRI

...a jövő kapuja...
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Légy tagja az év ötcsillagos
szállodájának választott sárvári
Spirit Hotel Thermal Spa*****superior
sikeres, dinamikusan fejlődő
csapatának!
CSŐSZERELŐ/KARBANTARTÓ
Elvárások: csőszerelő végzettség, általános épület karbantartó
munkában való jártasság, munkájára igényes, pontos és precíz
KONYHAI KISEGÍTŐ
Elvárások: 8 általános, szorgalmas, gyakorlatias hozzáállás
SZAKÁCS
Elvárások: szakirányú végzettség, szakmai tapasztalat
SZAUNAMESTER
Elvárások: szakirányú végzettség, német és/vagy
angol nyelvtudás
Pályakezdők jelentkezését is várjuk!
Jelentkezés módja: Kérjük, küldje el hozzánk fényképes
önéletrajzát a következő e-mail címre: palyazat@spirithotel.hu,
Érdeklődni lehet a 06/95 889-541-es telefonszámon.

Laktanya u. 2.

Alkotmány u. 4.
Hétfő-szombat: 6:00-22:00
Vasárnap: 07:00-18:00
SÖRÖK:
Soproni 0,5l
Dreher Pale Ale 0,5l
Arany Fácán 0,5l
Steffl 0,5l
Gösser citromos 0,5l
Gösser PET
citromos 0,5l
Soproni
citromos 0,5l
Soproni
Óvatos Duhaj IPA
Heineken 0,5l
Edelweiss 0,5l
Strongbow
cider 0,33l
Löwenbrau 0,5l
Rákóczi 0,5l
Staropramen 0,5l
Kőbányai 0,5l
Dreher 0,5l
HB 0,5l
Dock 0,5l
Stella Artois 0,5l
Becks 0,5l
Staropramen
barna 0,5l

Hétfő-szombat 6:00- 20:00
Vasárnap: 07:00-12:00

/db
206 Ft
240 Ft
175 Ft
194 Ft
229 Ft

412 Ft/l
480 Ft/l
350 Ft/l
388 Ft/l
458 Ft/l

239 Ft 478 Ft/l
199 Ft 398 Ft/l
245 Ft 490 Ft/l
268 Ft 536 Ft/l
450 Ft 900 Ft/l
289 Ft
197 Ft
157 Ft
255 Ft
189 Ft
238 Ft
199 Ft
156 Ft
275 Ft
235 Ft

875 Ft/l
394 Ft/l
314 Ft/l
510 Ft/l
378 Ft/l
476 Ft/l
398 Ft/l
302 Ft/l
550 Ft/l
470 Ft/l

255 Ft 510 Ft/l

Tinódi u. 34/2.
Hétfő-péntek: 07.00-17.00
Szombat: 7:00-14:00
Vasárnap ZÁRVA

ÁSVÁNYVIZEK:
Naturaqua 1,5l
Aro Mizse 2 l
Szentkirályi 1,5l

/db
110 Ft
90 Ft
110 Ft

ENEGIAITALOK:
Hell többféle 250 ml
Red bull 250 ml
Bomba többféle 250 ml
Burn többféle 250 ml

/db
180 Ft 720 Ft/l
390 Ft 1560 Ft/l
180 Ft 720 Ft/l
200 Ft 800 Ft/l

ÜDÍTŐK:
Pepsi 2,25 l
Fusetea 1,5 l
Cappy ice fruit 1.5 l
Coca Cola 1,25 l
Coca Cola 1,75 l
Márka 2l több ízben

/db
350 Ft
360 Ft
360 Ft
289 Ft
355 Ft
200 Ft

73 Ft/l
45 Ft/l
73 Ft/l

156 Ft/l
240 Ft/l
240 Ft/l
231 Ft/l
202 Ft/l
100 Ft/l

KÁVÉK:
/db
Wiener Extra 1 kg 2050 Ft 2050 Ft/kg
Wiener Extra 250 g 510 Ft 2040 Ft/kg
Eduscho Dupla 1 kg 2050 Ft 2050 Ft/kg
Eduscho Dupla 250 g 510 Ft 2040 Ft/kg
Tchibo Family 250 g 560 Ft 2240 Ft/kg
Douwe Egberts
Omnia 250 g
830 Ft 3320 Ft/kg

BOROK:
/db
Varga Édes 0,75 l
700 Ft
Varga Kékfrankos 0,75 l
700 Ft
Varga Zweigelt 1,5 l
970 Ft
Juhász rozé 0,75 l
1150 Ft/db
Bikatory rozé 0,75 l
360 Ft
Soproni Kékfrankos termelői bor 2 l
990 Ft

933 Ft/l + üveg 100 Ft
933 Ft/l + üveg 100 Ft
646 Ft/l + üveg 130 Ft
1533 Ft/l
480 Ft/l + üveg 20 Ft
495 Ft/l

Szeretettel várunk minden kedves régi és új vásárlónkat!

...a jövő kapuja...

...a jövő kapuja...
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...a jövő kapuja...

www.sarvarvaros.hu

HÍRLAP

Tinódi HoTel & ResTauRanT

Tin

· H-9600 sárvár, Hunyadi út 11.
· Tel.: +36/95-320-225
· Web: WWW.TinodiHoTel.Hu

di

Hotel Restaurant

TINÓDI „ŐSZI HÍRMORZSÁK”
Költse el nálunk étkezési utalványát!
Hideg- és meleg tálakra
megrendelést felveszünk!
Ingyenes kiszállítás Sárváron

VÁLoGaSS KEdVEdRE KöZEL
50 féLE pIZZÁNKbóL!
Kiszállításkor is fizethet bankkártyával / SZÉPkártyával! Kérjük, megrendeléskor jelezze!
Éttermünkbe a következő pozíciókba keresünk
munkavállalókat:
Főszakács és konyhai kisegítő
Pizzafutár és besegítő szobaasszony
Pincér / szakács / recepciós tanulók
Jó csapat, korrekt munkabér!
Érd: +36 30 946 6689
Ha nincs kedve FŐZNI, de megéhezik, a Tinódi étel és pizza futár gyorsan érkezik!

Kiszállítás mindennap:

12-22-óráig

TINÓDI – AZ OTTHON ÍZEI!

Nyári végi AKCIÓK!
2018. aug. 27-től szept. 30-ig
Részletek az üzletben.

ARANY és
EZÜST ÉKSZEREK
beszámítással

ÉKSZERKÉSZÍTÉS

-10%

-20%

a munkadíjból.

-20%

-10%

kedvezménnyel.

Arany és ezüst
ELJEGYZÉSI
GYŰRŰK

-10%

kedvezménnyel.

-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

pizzáinkat már tejfölös-mustáros,
és spenótos alappal is kérheted!
KöZKÍVÁNaTRa GYRoS TÁL KaphaTó
joGhuRToS, VaGY cSÍpőS öNTETTEL!
pIZZÁK 1050 ft-tól,
GYRoS TÁL, illetve SaLÁTÁK 1250 ft,
hambuRGEREINK 990 ft-ért kaphatóak.
hétfőtől - szombatig: 12:00-től 22:00-ig
vasárnap: 15:00-től 22:00-ig
INGYENES KISZÁLLÍTÁS éS doboZ
SÁRVÁRoN bELÜL!
06 95 32 38 32
+36 30 8 876 876
szanchopizza.hu

szanchopizza

