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ELKÉSZÜLT A KÖTŐRÉTEG
a főutcán

Leaszfaltozták a főutca Kossuth tértől a Szombathelyi
úti vasúti átjáróig terjedő
szakaszát, de mivel ez még
csak a kötőréteg, ezért továbbra is óvatosan kell
közlekedni az úton, mert
a becsatlakozó utcáknál
még néhány centiméterrel
alacsonyabb az új burkolat.
A Magyar Közút Nonprofit Zrt.
megbízásából, hazai forrásból
megvalósuló beruházás második üteme keretében 2,2 km
hosszon kerül sor a több évtizedes aszfaltburkolat felújítására.

A meglévő burkolatot 9-10 cm
vastagságban marták fel, és
erre került a kötőréteg. Közel
2200 m3 aszfaltkeverék kerül az
útra, a felfestendő burkolatjelek
mennyisége mintegy 1000 m2.
A munkálatok költsége félmilliárd
forint, amelyhez kapcsolódva
korábban a sárvári önkormányzat
közel százmillió forintos értékben
már különböző közműcseréket
elvégeztetett. A Kossuth tértől a
Szombathelyi úti vasúti átjáróig
terjedő szakasz felújításának
ideje alatt forgalomkorlátozásra,
forgalomterelésre kell számítaniuk a közlekedőknek. Az útépítés

időtartama alatt kéri a lakosság
szíves türelmét, megértését és
együttműködését a kivitelező
Strabag Általános Építő Kft. és
Sárvár Város Önkormányzata.
A legfelső kopóréteg építése május hónapban várható, a végleges
befejezés pedig június végére.
A főutca első szakasza a fürdőtől a Kossuth térig már korábban
megújult mintegy 200 millió
forintos beruházás keretében.
A munkálatokkal régi vágya
teljesül a sárváriaknak, és sokkal
biztonságosabban, komfortosabban közlekedhetnek majd a
városban.

ÚJRA KELL TERVEZNI
A VÁROS
FEJLESZTÉSÉT
A sárváriak eddig példamutató
fegyelmezettséggel oldották
meg a kijárási korlátozásokból eredő feladatokat – ezzel
kezdte az elmúlt két hét döntéseit összefoglaló tájékoztatóját
Kondora István polgármester. Szólt a képviselő-testület feladat- és hatáskörében
veszélyhelyzet során hozott
polgármesteri döntésekről, a
városi rendezvényekről és az
óvodai beíratásról is.
– Örömmel jelenthetem, hogy
az állami pénzből megvalósuló
beruházások nagyon jó ütemben
haladnak, így a főutca felújítása is.
A sárvári beruházásokat azonban
újra kellett gondolnunk, és át kell
ütemeznünk a veszélyhelyzet
miatti gazdasági nehézségek
végett. A közlekedéssel vagy a
közlekedés biztonságával kapcsolatos beruházásokat nem
vettük ki a költségvetésből, ezeket megvalósítjuk, így a forgalomlassító küszöböket, az út- és
járdafelújításokat, a csapadékvízelvezetéseket. Továbbá azokat
a beruházásokat is meg fogjuk
valósítani, amelyeknek a kivitelezéséről még a veszélyhelyzet
kihirdetése előtt megvolt a szerződésünk. Példaként említem
a hegyközségi kerékpárútnál a
lámpák és a közvilágítás kialakítását – mondta a polgármester.
Folytatás a 3. oldalon

Májustól tanévkezdési támogatás

Május 4-én kezdődnek az érettségik

Örömmel jelentette be Kondora István polgármester, hogy
a vírushelyzet okozta gazdasági nehézségek ellenére, idén is
igényelhető a tanévkezdési támogatás a 2020/2021-es tanévre
beiratkozott általános iskolás gyermekek után az önkormányzattól. A támogatás iránti kérelmeket az erre a célra rendszeresített
formanyomtatványon a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal
Hatósági Irodájában lehet előterjeszteni május 4-től július 31-ig
postai úton vagy a hatosag@sarvar.hu e-mail címre.
Kérelem és jövedelemigazolás a 9 –14. oldalon

A Tinódi gimnáziumban és a Barabás szakközépiskolában is
elkezdődtek az érettségi vizsgák előkészületei. Kondora István
polgármester és Dr. Máhr Tivadar alpolgármester az igazgatókkal
egyeztetett a helyszíneken. Mindkét intézményben nagy gondot
fordítanak arra, hogy minél biztonságosabb körülményeket teremtsenek a végzősök számára május 4-ére. Ezen a napon 9 órakor a
magyar nyelv és irodalom írásbeli vizsgával veszi kezdetét az érettségi. A vizsgák május 21-ig tartanak, és az idén a vírushelyzet miatt
csak írásban kell számot adniuk a diákoknak. Folytatás a 3. oldalon
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Az ütemterv szerint folyik az út- és járdafelújítás
Több mint százmillió forintot fordít idén az önkormányzat saját
forrásból az utak és járdák felújítására, a már 60 millió forintból elkészült Vörösmarty és Uzsoki utcák aszfaltburkolatának
felújításán túl. A világjárvány okozta problémák ellenére az
idei költségvetésben elfogadott ütemterv szerint zajlanak a
munkálatok.
– A Cukorgyár utcában a nehéz
ségek ellenére folynak a felújítási
munkálatok. Nagyon örülök, mert
régóta megoldásra várt az itt élők
úttal és vízelvezetéssel kapcsolatos
problémája. Elkészül a szegélymagasítás, fél méterrel szélesebb lesz
az úttest, és az esővízcsatornát pedig bekötik a zárt csapadékcsatornába – szólt a választókerületében
zajló munkálatokról Varga Jenő
önkormányzati képviselő. Hozzátette, hogy ezt követően a Hegyközségben lévő Ostffyasszonyfai
út burkolatjavítása fog elkészülni.
A következő esztendőkben az
önkormányzat fejlesztési terve a

város gazdasági erejének függvényében változhat.
– Nem a kivitelezésekkel kapcsolatban nézünk szembe nehézségekkel, hanem a város
pénzügyi helyzetét illetően.
Nekünk is, mint szinte az összes
hazai önkormányzatnak, nagyon
át kell gondolnunk azokat a költségvetési folyamatokat, amelyek
adott esetben még előttünk
állnak. Új hangsúlyt kaphatnak,
és át kell strukturálnunk azokat az
elgondolásokat, amiket elterveztünk. De semelyik elemét nem
akarjuk kihúzni a programunknak
– elemezte a város teljes mér-

Varga Jenő és Dr. Máhr Tivadar
a Cukorgyár utcában zajló
útbővítési munkálatoknál

tékben még előre nem látható
gazdasági lehetőségeit Dr. Máhr
Tivadar alpolgármester. Azonban
hozzátette azt is: talán az adott
helyzetben mindenki számára
érthető módon előfordulhat,
hogy a következő években ezeket az infrastrukturális fejlesztési
elképzeléseket más sorrendbe
kell állítanunk.

A műszaki ütemterv szerint
jelenleg a városban zajlik még az
Eperjes és az Ikervári utcákban járdaépítés. A jövő hónapban kerül
sor a sebességcsökkentő küszöbök beépítésére négy utcában. A
június végi határidőig a százmilliós
pénzügyi keretből összesen húsz
utcában lesznek aszfaltozási és
burkolatjavítási munkák Sárváron.

Adomány a gondozási központnak a Proverthától
Száznál is több idős, rászoruló személyről gondoskodik már a veszélyhelyzet
alatt a Sárvári Gondozási és
Gyermekjóléti Központ. A
napokban a Provertha cég
adott ezer darab általuk készített, többször felhasználható arcmaszkot a gondozási
központnak.
Az adomány átadásakor Szalai
Péter, a Provertha sárvári üzemének vezetője úgy fogalmazott,
hogy elsőként saját dolgozóiknak
varrtak a munkatársai maszkokat.
Az ötlet megvalósítását folytatva
döntöttek úgy, hogy azoknak
a településeknek is készítenek
védőmaszkokat, ahol a cégnek
telephelyei vannak. Így került
az adományból Sárvár mellett
Kapuvárra és Beledre is a szociális
szervezetekhez.

Hámoriné Németh Edit, Dr. Máhr Tivadar és Szabó Zoltán
alpolgármesterek, valamint Szalai Péter és munkatársai
Több mint száz idős polgár él
már a gyógyszerek és alapélelmiszerek hazaszállításának lehetőségével. Ezt a feladatot a sárvári
önkormányzat kérésére a Sárvári
Gondozási és Gyermekjóléti Központ látja el. – Sok munkával jár
ez a tevékenység, így minden
segítségnek nagyon örülünk –
fogalmazott az adományt meg-

Tehertaxi

Sárvár 10 km-es vonzáskörzetében
ingyenes kiállással!
Fuvarozás • Költöztetés
Áruszállítás • Csomagszállítás
Futárszolgálat

+36 70 241 2541

Horváth László

köszönve Hámoriné Németh Edit
intézményvezető.
– A megye kedvező fertőzöttségi adatai is azt mutatják, hogy az
önkormányzat Sárváron mindent
megtett az új koronavírus-járvány elleni védekezésben. Az intézkedések
időben történtek, és előremutatóak

voltak. Ezt a polgárok fegyelmezett
magatartása is segítette – hangsúlyozta Szabó Zoltán társadalmi megbízatású alpolgármester. A sikeres
védekezéshez a város háztartásaiba
eljuttatott 30 ezer védőmaszk is
hozzájárult, amelyek viselése a
közösségi érintkezésekkor ajánlott.
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SÁRVÁRI HÍRLAP
Folytatás az 1. oldalról
A Tinódi Sebestyén gimnáziumban Hevér Mihályné igazgatónő
vezette körbe a város vezetőit,
hogy megmutassa a termeket,
mosdókat. – Iskolánkban az előrehozott vizsgák törlése után 88 diák
készül érettségi vizsgát tenni. A
vizsgát biztonságos körülmények
között tudjuk megszervezni, a
rendkívüli helyzetben is minden
végzős vállalta a megmérettetést.
Az iskolaépületnek 3 bejárata
van, így a három végzős osztály
tanulói egymástól függetlenül
tudják megközelíteni a vizsgahelyszínt. Az épületbe lépéskor
védőeszközöket biztosítunk, kézfertőtlenítésre is lehetőség lesz.
Egy tanteremben 6-7 diák ül a
tervezett beosztás szerint, megfelelő távolságra egymástól. A
tanárok vállalták a kis csoportok
miatt megnövekedett felügyeleti
órák ellátását is – mondta el Hevér
Mihályné.
A Barabás György Műszaki
Szakgimnáziumban és Szakközépiskolában Lakatné Mester Éva
igazgatónő bemutatta az általuk
varrt textil szájmaszkokat és a digitális alkotóműhelyükben készülő
arcvédő pajzsokat is Kondora
Istvánnak és Dr. Máhr Tivadarnak.
Ezt követően tájékoztatást adott
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Május 4-én kezdődnek
az ÉRETTSÉGI VIZSGÁK

Kondora István, Hevér Mihályné és Dr. Máhr Tivadar a most még üres osztályteremben
az érettségi vizsgák szervezéséről.
Mint mondta, a pedagógusok
készen állnak a lebonyolításra.
– Rendben van a felkészülés, Talabér Csaba igazgatóhelyettes kollégám elkészítette a vizsgabeosztást, készen van a terembeosztás
és az ülésrend is. A szükséges védőeszközök rendelkezésre állnak,
kapunk fertőtlenítőszereket, és mi
magunk készítjük a szájmaszkokat, sőt a Vas megyei iskoláknak

is juttatunk ezer darab maszkot.
A visszajelzésekből úgy érzem,
hogy a diákok is készen állnak,
és tudják, hogy életüknek ez egy
nagyon fontos pillanata – szólt
Lakatné Mester Éva.
Kondora István polgármester
felajánlotta segítségként az önkormányzat ózongenerátorát,
amivel az intézmények fertőtleníteni tudják a diákok által kitöltött
érettségi lapokat, így a tanárok is

biztonságosan javíthatják majd
azokat. – Azt tapasztalom, hogy
minden készen áll a május 4-én
kezdődő érettségi vizsgákra mindkét sárvári középiskolában. Nagyon remélem, hogy a végzősök
is felkészültek. Úgy gondolom,
hogy ez az érettségi így sokkal
könnyebb lesz, mintha egy szóbelivel is nehezített vizsgát kellett
volna tenni a diákoknak – mondta
a polgármester.

Újra kell tervezni a város fejlesztését
Folytatás az 1. oldalról
A polgármester tájékoztatása
szerint, az idei évben nem készül
el viszont a Sárvár Arénában a
tekepálya, elmarad a Berzsenyi
utca teljeskörű felújítása, a barnamezős területek közül pedig nem
valósul meg a cukorgyári terület
előkészítése.
– Sajnos, sérülni fog az egyesületek és a sportszervezetek támogatása is. A sportszervezeteknél a
megítélt támogatásoknak körülbelül a felét tudjuk majd odaadni.
Azok az egyesületek kapják meg
a teremhasználati támogatásokat,
akik a Sárvári Sportfólió Kft.-vel
szerződtek, hogy az aréna terembérleti díját ki tudják fizetni. Most
ugyan nem használják a termeket,
viszont az aréna bevételei oly mértékben csökkentek le, hogy ezeket
a bevételi forrásokat számukra
mindenképpen biztosítanunk
kell. Mert ez a továbbélést és az

újrakezdés lehetőségét jelenti
részben az aréna munkatársainak,
részben pedig a sportegyesületeknek is – szólt Kondora István.
Az intézmények a havi ellátmányukat megkapják, hiszen különböző módon, de mindegyik folytatja a tevékenységét. – A Sárvári
Gyógyfürdő Kft. esetében abban
egyeztünk meg a menedzsmenttel, hogy ott csökkentett munkaidőkeretben foglalkoztatják a
dolgozókat, és elvégzik a felújítási
és karbantartási munkálatokat.
Reményeink szerint, valamikor a
nyár közepén újrainduló turisztikai
szezonra teljesen felkészült lesz a
fürdő, ugyanazt a minőséget tudja
majd produkálni, mint amellyel
abbahagyta a szolgáltatásait –
húzta alá a polgármester.
A koronavírus-járványnak áldozatul estek a nagy, városi fesztiválok is, mint a mazsorett fesztivál, a
fúvószenei fesztivál, a történelmi

Kondora Istvánnak
Lakatné Mester Éva
igazgató mutatta meg a Barabás
iskolában készülő
szájmaszkokat

fesztivál és a nemzetközi folklórnapok. Ezeket a jövő évben tudják
csak pótolni.
A 2020/2021-es nevelési évre
95 óvodást írattak be a Vármelléki Óvodába és Szatmár utcai
tagóvodájába, 56 kisgyermeket
pedig a Sárvári Csicsergő Óvodába és Bocskai utcai tagóvodájába.
– Nem került le a Csicsergő óvoda
esetében az egyházi fenntartásba

kerülése, csak egy évet halasztottuk, de ennek ellenére nagyon
szép számban íratták be ebbe
az intézménybe is a gyerekeket.
Nekünk így most lesz időnk, hogy
a döntést még jobban előkészítsük, ha kell, újabb csoportszobát
építsünk. A lényeg, hogy minden
kisgyermeknek lesz ott helye,
ahova a szülei beíratták – szólt
Kondora István. 
-fr-
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A Barabás munkatársai
segítenek a vírus elleni
védekezésben
Varga Anikó és Németh Róbert munkáját dicsérik az
arcvédő pajzsok, amelyeket
Kondora István polgármesternek is bemutattak

A Barabás középiskola a veszélyhelyzet idején nem csupán
a digitális oktatás okozta kihívásokkal küzd meg, de aktívan
segédkezik a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozásában is. Az intézmény munkatársai védőfelszereléseket
gyártanak az egészségügyben dolgozók, valamint a sárvári
lakosság támogatására.
Két jelentős eszközkészítés is
zajlik a Barabás György Műszaki
Szakgimnázium és Szakközépis-

kola falai között. A koronavírus
elleni védekezés jegyében még
márciusban megkezdődött a

LOTTÓZÓ

ÜZLETEK

Sárvár, Alkotmány u. 4.
Sárvár, Laktanya u. 2.
Sárvár, Tinódi u. 32.

Steffl Dobozos
Sör 0,5 l
Régi ár: 232 Ft/db 464 Ft/l

Új ár: 217 Ft/db
434 Ft/l

-15 Ft

Arany Fácán
Sör 0,5 l
Régi ár: 209 Ft/db 418 Ft/l

-15 Ft Új ár: 194 Ft/db

388 Ft/l

Az üzletek előtt kialakult hosszabb várakozás miatt
elnézésüket kérjük!

munka az elhagyatott tantermekben. Az intézmény munkatársai
szájmaszkok varrásába kezdtek.
– A kolléganőim folyamatosan
készítik a maszkokat. Ezret már az
első napokban, március 23–29.
között megvarrtak. Ebből az iskola dolgozóinak, családtagjainak,
gyógyszertáraknak és orvosi rendelőknek is jutott – tájékoztatott
Lakatné Mester Éva intézményvezető, kiemelve, hogy a textil
szájmaszk legnagyobb előnye,
hogy mosható, fertőtleníthető,
vasalható, így többször is hasznosítható.
A maszkok elkészítéséhez eleinte maguk a dolgozók biztosították a ruhaanyagot is. Később,
ahogy megnőtt az érdeklődés,
a Vas Megyei Szakképzési Centrumhoz fordult az iskola, hogy
folytatni tudja a munkát.
– Szentgyörgyvári Róbert kancellár úr támogatta igényünket,
és most folyik a második adag

ezer maszk készítése. Duplafalú
maszkokat varrnak már a kollégáim – fogalmazott az igazgató.
Április elsején a Digitális Közösségi Alkotóműhelyben is
megindult a munka. Az iskola 3D
nyomtató segítségével arcvédő
pajzsokat gyárt az egészségügyi
dolgozók számára.
– Március 31-én indult a tervezés, április elsején 14 órakor már
készen volt az első prototípus, és
elindult a gyártás. Itt volt nálunk
a mentőállomás vezetője, Szabó
Zoltán úr, aki nagy örömét fejezte
ki, hogy milyen jól hasznosítható
a pajzs. Védi az arcot, többször
használható, fertőtleníthető és
könnyű szerkezetű – részletezte
a Barabás iskola vezetője. Hozzátette, az arcvédő pajzsok továbbjuttatásában Szabó Zoltán
működik közre. Orvosok, szociális
gondozók, a védőnői szolgálat
munkatársai és a sárvári kórház
dolgozói kapnak belőle.
Nem csak eszközkészítés, de
eszközfejlesztés is zajlik a középiskolában. Németh Tamás
labor vezető és munkatársa,
Varga Anikó a visszajelzések
alapján folyamatosan tökéletesíti
a pajzsokat.
Lakatné Mester Éva kihangsúlyozta, nagyon büszke kollégáira,
akik a laborban és a varrógépek
mellett egyaránt példátlan hozzáállást tanúsítanak.
Az iskola amellett, hogy aktívan segédkezik a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozásában, szimbolikusan is kifejezi
együttérzését mindazokért, akik
nap mint nap helytállnak a kialakult helyzetben. Az iskola
bejáratánál több piros szívet is
kihelyeztek.

Megnyitottunk!
Szeretettel várjuk
meglévő és leendő
vásárlóinkat Sárváron,
az Ínyenc Húsboltba!
(Volt Pápai Húsbolt)

Címünk: Sárvár, Gárdonyi utca 27.
Nyitvatartásunk: H: Zárva • K-P: 7-16 • Sz: 7-11
Lakossági kiszállítást vállalunk Sárvár belterületén.
Elérhetőségeink: Tel.: 0620/851-5665
Ínyenc Húsbolt és Delikát
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Szeretnék a turizmust minél előbb beindítani
Bár a koronavírus-járvány teljesen átírta a 2020-as évre vonatkozó turisztikai terveket, az ágazat szereplői nem tétlenkednek, azon dolgoznak, hogy amint lehet, beindítsák a belföldi
turizmus vérkeringését. A sárvári TDM, a Sárvárfürdő és a Vas
Megyei Turizmus Szövetség is így tesz, a virtuális térben szólítja
meg a leendő vendégeket.
– Minden kampányt, amely
nem nagy költségvetésű, meg
szeretnénk valósítani, hogy a
turistákat folyamatosan ellássuk
tartalommal – fogalmazott Haller
Ferenc, a Sárvár Tourist & TDM
Nonprofit Kft. ügyvezetője, a
Sárvári Gyógy- és Wellnessfürdő
marketingvezetője. Hozzátette,
noha a turisztikai szolgáltatók
nagy része bezárt, nem fogad
vendégeket, az online térben továbbra is igyekeznek fenntartani
a kapcsolatot.
A sárvári TDM egy felméréssel
indította el a kampánysorozatát,
ami biztató eredményt hozott. A
közel 600 válaszadó többsége úgy
nyilatkozott, hogy amint lecseng
a koronavírus-járvány, azonnal
elkezd utazást foglalni. Haller

Ferenc elmondta, szeretnék megőrizni az érdeklődést Sárvár iránt,
ezért újabb online kampányokat
hirdettek.
– Létrehoztunk egy Facebookcsoportot a visszatérő vendégeink
számára, emellett elindítottuk a
Különbségkereső kampányunkat.
A www.sarvariwellness.hu oldal
látogatóinak két azonosnak tűnő
sárvári fotón kell minél gyorsabban megtalálniuk a különbségeket. A játék résztvevői sárvári
wellness pihenést nyerhetnek
– ismertette a TDM ügyvezetője.
Haller Ferenc a Sárvári Gyógyés Wellnessfürdő helyzetéről is
szólt. Kiemelte, amellett, hogy
a létesítmény karbantartására
használják ki az időt, kampányaik
is töretlenül futnak.

– Most ért véget egy értékesítési kampányunk, melyben
minden vendégünket, aki április
30-ig értékre szóló utalványt
vásárolt, megajándékoztuk további 20 százalékkal. Lezajlott
egy online nyereményjáték is,
Facebook-oldalunkon azt kértük
követőinktől, hogy töltsék fel
Sárvárral kapcsolatos legszebb
emlékeiket. A posztolók között
páros belépőket és wellness
hétvégét sorsoltunk ki. Nagy
aktivitást tapasztaltunk, sok

megosztás, lájk és komment
érkezett. Az látszik, hogy az érdeklődés fenntartható, és fenn
is kell tartanunk. Vannak már új
kampányötleteink – szögezte le
a marketingvezető.
A Vas Megyei Turizmus Szövetség sem marad tétlen ebben az
időszakban. „Maradj otthon, hogy
minél hamarabb útra kelhess”
szlogennel online kampányt
indított, és a kezdeményezés a
sárvári videóval indult.
sii
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Tantárgycsoportos oktatás
a Gárdonyi vonzereje
Elkezdődött a 2020/2021-es tanévre a leendő első osztályosok
beíratásának második szakasza, amely május 15-ig tart – tudtuk meg Németh Ernő igazgatótól. A Sárvári Gárdonyi Géza
Általános Iskolába a veszélyhelyzet miatt elrendelt online
beíratás mellett lehetőség van a leendő első osztályosok
személyes beíratására is.
A Gárdonyi iskola 20 osztályába 443 tanuló jár, folyamatosan
növekszik az iskola tanulói
létszáma, amely Németh Ernő
igazgató szerint a jól felkészült

MP_iCsekk_hirdetes_188x134_0417.indd 1

pedagógusok mellett az iskola
jó közösségének is köszönhető.
– A körzetünkben lakó tanulókat automatikusan felvesszük,
a körzetünkön kívülről hozzánk

iratkozó gyermekeket online
vagy személyesen írathatják be
a szülők iskolánkba. A körzetes
tanulók esetében egy megerősítő szándéknyilatkozatot kell a
szülőknek felénk eljuttatniuk.
A beiratkozáshoz szükséges dokumentumokat fel lehet tölteni
a KRÉTA-rendszer e-Ügyintézési
felületén, vagy személyesen is
átadható nekünk szeptember
első hetében – mondta el Németh Ernő igazgató.
A Gárdonyi iskolában két első
osztály indítását tervezik összeszokott tanítónő párokkal, akik
nagy szeretettel várják a leendő
kis elsősöket az intézménybe.
– Tantárgycsoportos oktatásban tanítunk, ez az egyik nagy
vonzereje a Gárdonyinak. Ez a
régi iskolaotthonos rendszer
továbbfejlesztett változata,
ami azt jelenti, hogy a tanulók
8-tól 16 óráig tartózkodnak
az intézményünk ben. Nem
kell hazavinni a tankönyveket, hanem itt felkészülnek a
másnapi tanításra a gyerekek.
Persze, ak i szeretne otthon
is gyakorolni, az hazaviheti

a könyveit. Mi hagyományosan
tehetséggondozással és nyelvi
tagozattal foglalkozunk, már az
első osztályban három órában
tanulhatják az angol nyelvet
a diákok, kínálunk még Sakkpalota Programot és informatikát
is. A következő tanévben vezetjük be az új Nemzeti Alaptantervet az első és az ötödik
évfolyamban. Ez annyi változást
hoz, hogy eggyel több magyar
óra lesz első osztályban, így heti
nyolc órában tudunk magyart
tanítani, ami nagyon fontos az
írni-olvasni tanuló kicsiknek –
összegezte az információkat
Németh Ernő.
A Sárvári Gárdonyi Géza Általános Iskola esetében az online
beiratkozás mellett a jelentkezések személyes benyújtására naponta 8–16 óráig van
lehetőség. Ehhez előzetesen
telefonon időpontot kell kérni
a 95/320-008-as telefonszámon. A leendő első osztályosok beíratásával kapcsolatban
további információ a http://
gardonyisarvar.fw.hu weboldalon olvasható.

2020. 04. 17. 14:54:52
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A tehetséggondozás és a fejlesztés is fontos a Nádasdyban
A Sárvári Nádasdy Tamás Általános Iskolában
is felkészültek az április
28-tól május 15-ig tartó beiratkozásra, Lakat
Attila igazgató tájékoztatása szerint. Ebben az
intézményben is várják
online és személyesen is
a leendő első osztályosok
beíratását a 2020/2021-es
oktatási évre.
Az iskola ablakaiban háromszáz
piros szív jelzi az új koronavírus
ellen, a frontvonalban harcolókkal
a szolidaritást. – Mi is szerettük
volna jelezni, hogy tiszta szívvel
támogatjuk az egészségügyben
és a járványhelyzetben is dolgozókat. A tavaszi szünetben elkezdődött a különböző méretű szívek
összegyűjtése, majd kollégáim
felragasztották őket az ablakokra
– meséli az együtt dobbanó szívek
történetét Lakat Attila igazgató.
Hozzátéve: hogy a szívek mellett
két felirat található: egyik a köszö-

net felirata, a másik a gyerekeket
várja vissza az iskolába.
A jelenlegi diákok mellett az
iskola a leendő elsősöket is várja.
Az iskola számára rendkívül fontos
a beiratkozás időszaka, hiszen
egész évben azon dolgoztak,
hogy minél több óvodába járó
kisgyereknek mutassák be az intézményben folyó munkát.
– Ez a beiratkozás más lesz,
mint az eddig megszokottak –
mondta el Lakat Attila, hiszen
most elsősorban digitális úton
történik a beiratkozás. Az április
28-án kezdődő beíratás során
azokkal a gyerekekkel kapcsolatban egyéb teendő nincs, akik a
felvételi körzetünkhöz tartoznak,
csak egy megerősítést várunk a
KRÉTA-rendszeren keresztül. Azoknak, akik más körzetből akarnak
hozzánk jelentkezni, nekik online
vagy személyesen kell a Nádasdy
iskolába beíratni a gyermeküket –
szólt az igazgató.
– Hagyományaink szerint, a
tanulásban az elemző, értő, szóta-

goló olvasás és írás módszertanát
alkalmazzuk. Kiváló pedagógusok
fogadják a gyerekeket hosszú
évek óta, akik a délutáni napközis foglalkozásokon is segítik az
elsajátítandó tananyag megtanulását. A tehetséggondozásra
is nagy hangsúlyt fektetünk, de
iskolánkban fejlesztőpedagógus
és logopédus is segíti azokat, akiknek valamilyen tanulási nehéz
sége akad. Azt szeretnénk, hogy
a gyengébb képességűek is fel
tudjanak zárkózni a társaikhoz –

számolt be az intézményvezető,
aki hozzátette: idén is két osztály
indítását tervezik az ősszel kezdődő új tanévben.
Az intézményben, az online
beíratás mellett, a jelentkezéseket
személyesen naponta 8–12 óráig
lehet benyújtani. Ehhez előzetesen telefonon időpontot kell kérni
a 95/520-313-as telefonszámon.
Az elsősök beíratásával kapcsolatos további információkat a www.
nadasdyiskola.hu/beiskolazas
weboldalon olvashatnak.

Vas Megyei Foglalkoztatási Paktum 2014-2020
– Foglalkoztatási Párbeszéd
Az április 20-i videokonferencia szakértői, résztvevői a szervezetfejlesztéshez, a kialakult helyzet okozta
megváltozott foglalkoztatói körülményekhez kapcsolódó javaslatokat, észrevételeket, tapasztalatokat
tárták fel, vitatták meg a TOP-5.1.1-15-VS1-2016-00001 projekt keretében.
Wawrzsák Zsolt – egyetemi okleveles szupervizor, szervezet- és vezetőfejlesztési tanácsadó a jóllét három
tényezőjét emelte ki, mely önkormányzatoknak, önkormányzati vezetőknek is iránymutatás. Autonómia – beszűkült élettér, depresszió, kompetencia-szükséglet és kötődöttség-szükséglet. Az előadás során mindenki
felismerhette a szükséges szervezetfejlesztési irányokat, igényeket, esetleg hiányosságokat. A „Mit tehetünk?”
kérdésre azonnal adódott a válasz is: nincs pánik, kiemelten fontos az információkra való figyelés, az álhír
szűrése, a megfelelő szintű, szenzitív kapcsolattartás a kollégákkal, kommunikáció és tájékoztatás.
Szervezetfejlesztés esetén nagyon fontos a humán kapacitás mellett a megfelelő infrastrukturális háttér.
Fonyó Szabolcs szakértő a résztvevőknek a „Hogyan hozd ki a legtöbbet a távmunkát segítő alkalmazásokból?” témakörben adott igazán gyakorlatias segítséget.
Tervezd a kommunikációt, kérj segítséget, ha elakadsz, rendszerben gondolkodjunk, menedzseljük a távoli munkavégzést, vezessünk be csoportmunkát támogató eszközöket!
A videokonferencia résztvevői számára dr. Balázsy Péter megyei jegyző beszélt hivatala szervezetfejlesztési tapasztalatairól, eredményeiről – távmunka, home office, családbarát munkahely, távoli eléréshez
infra- és eszközigény biztosítása.
Munka – biztonság – képzés – munkavállaló – foglalkoztató
– együttműködés – fejlődés

ÁPRILIS
ÁPRILIS
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Éves szelektív naptár 2020 Sárvár
MÁJUS
MÁJUS
MÁJUS
1. P
1. P
2. Szo

Májustól igényelhető

Szennyeződésmentes,
vegyes csomagolási hulladék
Szennyeződésmentes,
vegyes csomagolási hulladék
azon utcákban, ahol a kommunális hulladék gyűjtése
azon utcákban, ahol a kommunális hulladék gyűjtése
HÉTFŐI napon történik.

HÉTFŐI napon történik.
Szo
Szennyeződésmentes, vegyes csomagolási hulladék
Szennyeződésmentes,
vegyes
csomagolási hulladék
3.
4. HV
azon utcákban,
ahol a kommunális hulladékvegyes
gyűjtése csomagolási hulladék
Szennyeződésmentes,
azon utcákban, ahol a kommunális
hulladék gyűjtése
KEDDI
napon történik.
5.
KH
Szennyeződésmentes,
vegyes
csomagolási
4.
azon
utcákban, hulladék
ahol a kommunális hulladék gyűjtése
HÉTFŐI napon történik.
6.
Sze utcákban, ahol
azon
avegyes
kommunális
hulladék
gyűjtése
Szennyeződésmentes,
csomagolási
hulladék
Szennyeződésmentes,
vegyes
csomagolási
hulladék
KEDDI
napon
történik.
5. K Szennyeződésmentes,
vegyes
hulladék
HÉTFŐI
napon történik.
7.
Cs
azon
utcákban,
ahol
a kommunális
hulladékhulladék
gyűjtése
azon
utcákban,
ahol acsomagolási
kommunális
gyűjtése
azon utcákban,CSÜTÖRTÖKI
ahol a kommunális
hulladék
6.
HÉTFŐI
vagy PÉNTEKI napon
történik. gyűjtése
8.
P Sze napon történik.
Szennyeződésmentes,
vegyes csomagolási hulladék
Szennyeződésmentes,
vegyes
csomagolási
hulladék
KEDDI napon történik.
A 2020/2021-es tanév9.
Szo
7.
Cs utcákban, ahol
Növényi
eredetű
hulladék
a közszolgáltató
által
azon
avegyes
kommunális
hulladék
gyűjtése
azon
utcákban,
ahol
a
kommunális hulladék gyűjtése
Szennyeződésmentes,
csomagolási
hulladék
re
beiratkozott általános isvegyes
hulladék
10.
V Szennyeződésmentes,
rendszeresített
zsákból,csomagolási
vagy
edényből,
azon
utcákból
KEDDI
napon történik.
azon
ahol
a kommunális
hulladék
CSÜTÖRTÖKI
vagygyűjtése
PÉNTEKI
napon történik.
8.
P utcákban,
11.
H
azon
utcákban,
ahol
a
kommunális
hulladék
gyűjtése
kolás
gyermekek után az
ahol
a
kommunális
hulladék
szállítása
KEDDI,
11.
H
KEDDI napon történik.
Szennyeződésmentes,
vegyes
csomagolási
hulladék
9.
CSÜTÖRTÖKI
vagy
PÉNTEKIeredetű
napon
történik.
CSÜTÖRTÖKI vagy
PÉNTEKI
napon
történik.
12. K
K Szo
12.
idei
évben
Növényi
hulladék
a
közszolgáltató
által is igényelhető
azon utcákban, ahol avegyes
kommunális
hulladék
gyűjtése
Szennyeződésmentes,
csomagolási
hulladék
13.
13. Sze
Sze
10.
V
tanévkezdési
támogatás az
Növényi
eredetű
hulladék
a
közszolgáltató
által
Növényi
eredetű
hulladék
a
közszolgáltató
által
rendszeresített
zsákból,
vagy
edényből,
azon
utcákból
CSÜTÖRTÖKI
vagy
PÉNTEKI
napon
történik.
Növényi
eredetű
hulladék
a közszolgáltató
által
azon
utcákban,
ahol
a kommunális
hulladék
gyűjtése
14. Cs
Cs
14.
rendszeresített
zsákból,
vagy
azon
utcákból
zsákból,
vagy
edényből,
azon
utcákból
rendszeresített
zsákból,
vagy edényből,
edényből,
azon
utcákbólszállítása
11.
H rendszeresített
Önkormányzattól.
A támoCSÜTÖRTÖKI
vagy PÉNTEKI
napon
történik.
ahol
a
kommunális
hulladék
KEDDI,
CSÜTÖRTÖKI
Növényi
eredetű hulladék
a közszolgáltató
által
15.
ahol
kommunális
hulladék
szállítása
HÉTFŐI
napon
szállítása
KEDDI,
CSÜTÖRTÖKI
15.
PP ahol a kommunális
ahol a
ahulladék
kommunális
hulladék
szállítása
HÉTFŐI
napon
gatás
iránti
kérelmeket
az
vagy
PÉNTEKI
napon
történik.
12.
K
rendszeresített
zsákból,
vagy
edényből, azon
utcákból
Növényi
eredetű
hulladék
a közszolgáltató
által
történik.
16.
történik.történik.
16. Szo
Szo vagy PÉNTEKI napon
erre
a
célra
rendszeresített
ahol
a
kommunális
hulladék
szállítása
KEDDI,
CSÜTÖRTÖKI
rendszeresített
zsákból,
vagy
edényből,
azon
utcákból
Üveg
azon
ahol
13.
17.
Üveg gyűjtés
gyűjtésNövényi
azon utcákban,
utcákban,
ahol a
a kommunális
kommunális
17. V
VSze
eredetű
hulladék
által
eredetű
hulladék
aHÉTFŐI
közszolgáltató
által a közszolgáltató
vagyNövényi
napon
történik.
ahol
aPÉNTEKI
kommunális
hulladék
szállítása
KEDDI,
CSÜTÖRTÖKI
formanyomtatványon
a Sárhulladék
gyűjtése
napon
történik.
18. H
H
hulladék
gyűjtése
HÉTFŐI
napon
történik.
18.
14.
Csrendszeresített
zsákból,
vagy
edényből,
azon
utcákból
vagy
PÉNTEKI napon
történik.
rendszeresített
zsákból,
vagy
edényből,
azon
utcákból
vári
Közös
Önkormányzati
Üveg
gyűjtés
azon
utcákban,
ahol
a
kommunális
19.
K
Növényi
eredetű hulladék
a közszolgáltató
által
Üveg hulladék
gyűjtés
azon utcákban,
aholHÉTFŐI
a
kommunális
19.
K
szállítása
naponszállítása HÉTFŐI napon
15.
P ahol a kommunális
ahol
a kommunális
hulladék
hulladék
gyűjtése
KEDDI,
vagy
PÉNTEKI
20.
Sze
Hivatal Hatósági Irodájában
rendszeresített
zsákból,
vagy
edényből,
azon
utcákból
hulladék
gyűjtése
KEDDI, CSÜTÖRTÖKI
CSÜTÖRTÖKI
vagy
PÉNTEKI
Növényi
eredetű
hulladék
a közszolgáltató
által
20.
Sze történik.
napon
történik.
21.
Cs a kommunális
történik.
16.
napon
történik.
ahol
hulladék
szállítása
HÉTFŐI
rendszeresített
zsákból,
vagy
edényből,
azon napon
utcákból
lehet előterjeszteni a 2020.
21.
CsSzo
Üveg gyűjtés azon utcákban, ahol a kommunális
22.
P
történik.
ahol
a kommunális hulladék Üveg
szállítása
HÉTFŐI
napon
gyűjtés
azon
utcákban,
ahol
a
kommunális
22.
P V hulladék
május
4-től 2020. július
17.
gyűjtése HÉTFŐI napon történik.
23.
Szo gyűjtés azon utcákban,
Az építési törmelék
gyűjtés
és az egyedi igény szerinti
történik.
Üveg
ahol
a gyűjtése
kommunális
23.
Szo
Az építési törmelék
gyűjtés
és az egyedi
igény szerinti
hulladék
HÉTFŐI
napon
történik.
31-ig
terjedő
időszakban.
18.
gyűjtés azon
utcákban,
ahol
a szünetel.
kommunális
lomtalanítás
határozatlan
ideig
24.
VH Üveg
hulladék
gyűjtése
napon
történik.
Üveg
gyűjtés
azonHÉTFŐI
utcákban,
ahol
a kommunális
lomtalanítás
határozatlan
ideig szünetel.
24.
V
hulladék
gyűjtése
KEDDI,
CSÜTÖRTÖKI
vagy
PÉNTEKI
25.
HK
Üveg
gyűjtés
azon utcákban, ahol a kommunális
hulladék
gyűjtése
napon
történik.
19.
25.
H
Üveg
gyűjtés
azonHÉTFŐI
utcákban,
ahol
a kommunális
Kérjük
a szülőket, hogy a
26. K napon történik.
hulladék
gyűjtése
KEDDI,
CSÜTÖRTÖKI
vagy PÉNTEKI
hulladék
gyűjtése
KEDDI,
CSÜTÖRTÖKI
vagy
PÉNTEKI
26.
K Sze gyűjtés azon utcákban,
20.
Üveg
ahol a hogy
kommunális
Tájékoztatjuk
ügyfeleinket,
a korona
vírus miatt
2020.
Tájékoztatjuk
hogy
Tájékoztatjuk
ügyfeleinket,ügyfeleinket,
hogy a korona vírus miatt
2020.
27. Sze
kérelem
kitöltésével
kapcsolatnapon
történik.
16-tól
a személyes
ügyfélfogadás
valamennyi
hulladék
gyűjtése KEDDI,
CSÜTÖRTÖKI
vagy PÉNTEKI
napon
történik.
27.
Sze
21.
március
16-tól a személyes
ügyfélfogadás
valamennyi
amárcius
koronavírus
miatt
2020.
március
28. CsCsAz építési törmelék
gyűjtés
és
az
egyedi
igény
szerinti
ügyfélszolgálati
irodánkban
bizonytalan
ideig
szünetel.
ban
szíveskedjenek
telefonon
napon
történik.
28.
Cs
ügyfélszolgálati
irodánkban bizonytalan
ideig szünetel.
16-tól
a személyes
29. P P lomtalanítás határozatlan
Bejelentéseiket
e-mailben,
postaiügyfélfogadás
úton és telefonon is
ideig szünetel.
22.
felvenni
a
kapcsolatot
az ügy29.
P
Bejelentéseiket
postai úton
és telefonon
is
Az építési törmelék valamennyi
gyűjtés
ése-mailben,
az
egyedi
igény
szerinti
fogadjuk az alábbi
elérhetőségeken:
ugyfelszolgalat@stkh.hu;
ügyfélszolgálati
iro-és az egyedi igény szerinti
30. Szo
fogadjuk az alábbi
elérhetőségeken:
ugyfelszolgalat@stkh.hu;
23.
Szo
Az
építési
törmelék
gyűjtés
intézőkkel
a
95/523-106-os,
a
30.
Szo
lomtalanítás
határozatlan
ideig
szünetel.
95/200-240,
9401
Sopron
Pf. 101. igény szerinti
Az
gyűjtés
és az
egyedi
31.
V építési törmelék
dánkban
ideig
szü95/200-240,
9401bizonytalan
Sopronkérjük
Pf. 101.
31.
VV
További tájékoztatásért
keressék
fel a www.stkh.hu
lomtalanítás
határozatlan
ideig
szünetel.
24.
lomtalanítás
határozatlan
ideig
szünetel.
95/523-129-es,
a
95/523-130-as
Tájékoztatjuk ügyfeleinket,
hogy a
korona
miatt 2020.
További tájékoztatásért
kérjük
keressékvírus
fel a www.stkh.hu
2.

3. V

a tanévkezdési támogatás

netel.
Bejelentéseiket e-mailben,
honlapunkat.

honlapunkat. ügyfélfogadás valamennyi
25. H március 16-tól a személyes

telefonszámokon.

postaihogy
úton
és telefonon
isszünetel.
fogadTájékoztatjuk
ügyfeleinket,
a
korona
vírus
miatt
2020.
ügyfélszolgálati
irodánkban
bizonytalan
ideig
A kérelem és a jövedelemigazo26.
K
március
16-tól
a
személyes
ügyfélfogadás
valamennyi
juk
az
alábbi
elérhetőségeken:
Bejelentéseiket
e-mailben,
útonvírus
és telefonon
is fogadjuk
Tájékoztatjuk
ügyfeleinket,
hogypostai
a korona
miatt 2020.
Tájékoztatjuk
ügyfeleinket,
hogy
a
korona
vírus miatt 2020.
lás
nyomtatványai
e lapszámban
ügyfélszolgálati
irodánkban
bizonytalan
ideig
szünetel.
az alábbi
ugyfelszolgalat@stkh.hu;
95/200március
16-tól elérhetőségeken:
a személyes
ügyfélfogadás
valamennyi
ugyfelszolgalat@stkh.hu;
95/200-240,
27.
Sze
Sárvár
ügyfélszolgálat
telefonszám:
95/200‐240
Bejelentéseiket
e-mailben,
postai
úton
és
telefonon
is
fogadjuk
március
16-tól
a
személyes
ügyfélfogadás
valamennyi
240, 9401 Sopron
Pf.
101.
ügyfélszolgálati
irodánkban
bizonytalan
ideig
szünetel.
megtalálhatóak.
Kérjük,
hogy a
Sárvár
ügyfélszolgálat
telefonszám:
95/200‐240
9401
Sopron
Pf. 101.
Telefonos
ügyfélfogadás:
hétfő,
szerda,
csütörtök 08:00‐14:00;
kedd
28.
CsTovábbi
az alábbi
elérhetőségeken:
ugyfelszolgalat@stkh.hu;
tájékoztatásért
kérjük
keressék
fel
a www.stkh.hu
Bejelentéseiket
e-mailben,
postai
úton
és
telefonon
is95/200fogadjuk
ügyfélszolgálati
irodánkban
bizonytalan
ideig szünetel.
Telefonos
ügyfélfogadás:
hétfő,
szerda,
csütörtök
08:00‐14:00;
kedd
jövedelemigazoláson
a
kérelem
240,
Sopron
Pf.10:00‐17:00
101.
honlapunkat.
az alábbi
elérhetőségeken:
ugyfelszolgalat@stkh.hu;
95/200tájékoztatásért
29.
P 9401
Bejelentéseiket
e-mailben,
postai úton és telefonon is fogadjuk
10:00‐17:00 További
További
fel a www.stkh.hu
240, 9401tájékoztatásért
Sopron Pf. 101.kérjük keressék
kérjük
keressék
fel
az
alábbi
elérhetőségeken:
30.
Szo tájékoztatásért kérjük keressék fel a www.stkh.hu ugyfelszolgalat@stkh.hu; 95/200honlapunkat.
További

benyújtását megelőző hónapban megszerzett jövedelmet
tüntessék fel.
A tanévkezdési támogatásra való
jogosultság jövedelmi feltétele,
hogy a gyermeket gondozó családban a kérelem benyújtását megelőző hónapban az egy főre jutó nettó
jövedelem ne haladja meg
– a 94.050 Ft-ot (család esetében),
– a 112.860 Ft-ot (amennyiben
a gyermeket gondozó családban
nyugdíjas, vagy rokkantsági, továbbá rehabilitációs ellátásban
részesülő házaspár él),
– a 135.432 Ft-ot (gyermekét
egyedül nevelő szülő, törvényes
képviselő esetén).
A kitöltött kérelem a szükséges
mellékletekkel együtt postai úton
vagy e-mailben (a hatosag@
sarvar.hu e-mail címre) is benyújtható.
Sárvári Közös
Önkormányzati Hivatal

Sárvár ügyfélszolgálat
telefonszám:
95/200-240
Tájékoztató idegenforgalmi adóval kapcsolatban
a www.stkh.hu
honlapunkat.
240,
9401
Sopron
Pf.
101.
honlapunkat.
Együttműködésüket
köszönjük:
STKH
csapata
31.
V
Telefonos
ügyfélfogadás:
hétfő,STKH
szerda,
Együttműködésüket
köszönjük:
csapata
További
tájékoztatásért
kérjük
keressék
fel
a www.stkh.hu
Sárvár ügyfélszolgálat
telefonszám:
Az alábbiakban szeretnénk Önöket tájékoztatni az idegenforcsütörtök 08:00-14:00;
kedd 95/200-240
10:00-17:00
honlapunkat.
Telefonos
ügyfélfogadás:
hétfő,
szerda,
Sárvár ügyfélszolgálat telefonszám: 95/200-240
galmi adóval kapcsolatos változásokról.
csütörtök ügyfélfogadás:
08:00-14:00; kedd
10:00-17:00
Telefonos
hétfő,
szerda,
A Kormány a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírusKommunális
és zöldhulladékos
zsákjainkat már
csütörtök
08:00-14:00;
kedd 10:00-17:00
járvány
gazdasági hatásainak mérséklése érdekében adózási könnyítéSárvár
ügyfélszolgálat
telefonszám:
95/200-240
megvásárolhatják a sárvári Viola Illatszer üzletben a
Kommunális és
zöldhulladékos
zsákjainkat
már
sekről
döntött. Ennek keretében a szálláshely-szolgáltatókat segítve az
ügyfélfogadás:
hétfő,
szerda,
Hunyadi
utca 1. Telefonos
szám
alatt.
megvásárolhatják
a sárvári Viola Illatszer
üzletben
Kommunális és zöldhulladékos
zsákjainkat
már a kedd 10:00-17:00
idegenforgalmi adó 2020. április 26-tól felfüggesztésre került.
csütörtök
08:00-14:00;
Hunyadi
utca 1.Viola
számIllatszer
alatt. üzletben a
megvásárolhatják
a sárvári
Ezért a 2020. április 26-től 2020. december 31-ig terjedő időHunyadi utca 1. szám alatt.
szakban a szálláshelyen vendégéjszakát eltöltő vendégtől a szál-

Együttműködésüket köszönjük: STKH csapata

láshely-szolgáltatónak
az idegenforgalmi adót nem kell beszednie,
Kommunális és zöldhulladékos zsákjainkat
már

Együttműködésüket köszönjük: STKH csapata
a megállapított,
megvásárolhatják
üzletbendeabe nem szedett adót azonban be kell vallania.
Együttműködésüket köszönjük:
STKH csapataa sárvári Viola Illatszer
Nem kell bevallani a megállapított adót, ha annak összege nulla.

Hunyadi utca 1. szám alatt.
A szálláshelyen vendégéjszakát eltöltő vendégekről az analitikus
nyilvántartásokat azonban továbbra is vezetni kell.
Az idegenforgalmi adóról szóló adóbevallást továbbra is havi
rendszerességgel
Együttműködésüket köszönjük: STKH
csapata be kell nyújtania az önkormányzati adóhatósághoz.
Az Önkormányzat a sárvári szálláshelyek által benyújtott adóbevallásokban feltüntetett adónak megfelelő összegű vissza nem térítendő
költségvetési támogatásra lesz jogosult. Annak érdekében, hogy a járvány okozta gazdasági nehézségek ellenére a jövőben is közösen tudjunk
tenni a vendégváró Sárvárért, tisztelettel kérjük, hogy az idegenforgalmi
adó bevallásának helyes kitöltésére és határidőben való benyújtására a
jövőben is szíveskedjen kiemelt figyelmet fordítani, ami közös érdekünk.
Az idegenforgalmi adóbevallással kapcsolatos esetleges kérdésével
kérjük, forduljon bizalommal a Hatósági Irodához az alábbi elérhetőségeken. Telefonszám: 95/523187, e-mail cím: hatosag@sarvar.hu.
Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal, Hatósági Iroda
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_________________________________
az átvevő aláírása

Postára adás ___________________________
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1. SZEMÉLYI ADATOK

1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok:
1. SZEMÉLYI ADATOK
1.1.1.
Neve:
……………………………………………………………………………………………………………………..
1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok:
1.1.2. Születési neve:
.........................................................................................................................................................
1.1.1.
……………………………………………………………………………………………………………………..
1.1.
kérelmező
vonatkozó adatok:
1.1.3.ANeve:
Anyja
neve:személyre
.............................................................................................................................................................
1.1.2.
Születési helye,
neve: ideje .........................................................................................................................................................
1.1.4.Neve:
Születési
(év, hó, nap): ……………………………….. .................................................................................
1.1.1.
……………………………………………………………………………………………………………………..
1.1.3.
Anyja neve:
.............................................................................................................................................................
1.1.5.Születési
Lakóhelye:
1.1.2.
neve: .................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
1.1.4.
Születési
helye,
ideje
(év, hó,
nap): ……………………………….. .................................................................................
1.1.3.
neve: helye:
.............................................................................................................................................................
1.1.6.Anyja
Tartózkodási
.................................................................................................................................................
1.1.5.
Lakóhelye:
.................................................................................................................................................................
1.1.4.
helye, ideje (év,Azonosító
hó, nap): ………………………………..
.................................................................................
1.1.7.Születési
Társadalombiztosítási
Jele:
..............................................................................................................
1.1.6.
Tartózkodási helye:
.................................................................................................................................................
1.1.5.
.................................................................................................................................................................
1.1.8.Lakóhelye:
Állampolgársága:
.....................................................................................................................................................
1.1.7.Tartózkodási
Társadalombiztosítási
Azonosító
Jele:
..............................................................................................................
1.1.6.
helye:
.................................................................................................................................................
1.1.7.
Jele:
..............................................................................................................
1.1.8.Társadalombiztosítási
Állampolgársága: Azonosító
.....................................................................................................................................................
1.1.9.Állampolgársága:
TELEFONSZÁM: .....................................................................................................................................................
1.1.8.
1.1.9. TELEFONSZÁM:

1.1.9. TELEFONSZÁM:
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1.1.10. FIZETÉSI SZÁMLASZÁM:

1.1.10. FIZETÉSI SZÁMLASZÁM:
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1.1.11. A fizetési számlát vezető pénzintézet neve: ....................................................................................................................
1.2. A kérelmező családi állapota:
.....................................................................................................................
1.1.11.AAfizetési
fizetésiszámlát
számlát
vezető
pénzintézet
neve:
....................................................................................................................
1.1.11.
vezető
pénzintézet
neve:
....................................................................................................................
1.2.1. � egyedülálló,
1.2.
A
kérelmező
családi
állapota:
.....................................................................................................................
1.2. A kérelmező családi állapota:
.....................................................................................................................
1.2.2.
házastársával/élettársával él együtt.
1.2.1. ��
�egyedülálló,
egyedülálló,
1.2.1.
1.3. A kérelmező idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén):
1.2.2.
él együtt.
1.2.2.
�házastársával/élettársával
házastársával/élettársával
él együtt.
1.3.1. �
�
szabad
mozgás és tartózkodás
jogával rendelkező, vagy
1.3.
kérelmező
idegenrendészeti
státusza
magyar
állampolgárság
esetén):
1.3. AA1.3.2.
kérelmező
idegenrendészeti
státusza
(nem
magyar
állampolgárság
esetén):
� EU kék kártyával rendelkező,(nem
vagy
1.3.1.
�
szabad
mozgás
és
tartózkodás
jogával
rendelkező,
vagy
1.3.1.
�
szabad
mozgás
és
tartózkodás
jogával
rendelkező,
vagy
1.3.3.��EU
bevándorolt/
letelepedett,
vagy
1.3.2.
kék
rendelkező,
vagyvagy
1.3.2. �
EU
kékkártyával
kártyával
rendelkező,
1.3.4.
�
menekült/oltalmazott/hontalan.
1.3.3.
�
bevándorolt/
letelepedett,
vagy
1.3.3. � bevándorolt/ letelepedett, vagy
1.4. 1.3.4.
A kérelmezővel azonos lakcímen élő házastársára/élettársára vonatkozó adatok:
1.3.4.��menekült/oltalmazott/hontalan.
menekült/oltalmazott/hontalan.
1.4.
kérelmezővel azonos lakcímen élő házastársára/élettársára vonatkozó adatok:
1.4.1.ANeve:
1.4. A kérelmezővel azonos lakcímen élő házastársára/élettársára vonatkozó adatok:
1.4.2.Neve:
Születési neve:
..........................................................................................................................................................
1.4.1.
1.4.1.Születési
Neve:
1.4.3.
Anyja neve:
1.4.2.
neve: .................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
1.4.2.Anyja
Születési
neve:.................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
1.4.3.
neve:helye,
1.4.4.
Születési
ideje
(év, hó nap):
.........................................................................................................................
1.4.3.
Anyja
neve:
.................................................................................................................................................................
1.4.4.
Születési
helye,
ideje
(év, hó nap):
.........................................................................................................................
1.4.5. Lakóhelye:
.................................................................................................................................................................
1.4.4.Lakóhelye:
Születési helye,
ideje .........................................................................................................................................................
(év, hó nap):
.........................................................................................................................
1.4.5.
.................................................................................................................................................................
1.4.6.
Tartózkodási
helye:
1.4.5.
Lakóhelye:
.................................................................................................................................................................
1.4.6.
Tartózkodási
helye:
.........................................................................................................................................................
1.4.7. Társadalombiztosítási Azonosító Jele:
..............................................................................................................
1.4.7.
Azonosító
Jele:élő, eltartott
..............................................................................................................
1.4.6.ATársadalombiztosítási
Tartózkodási
.........................................................................................................................................................
1.5.
kérelmezővelhelye:
azonos
lakcímen
gyermekek száma összesen: .................. fő
1.5.
A kérelmezővel
azonos lakcímen
élő,Jele:
eltartott gyermekek
száma összesen: .................. fő
1.4.7.
Társadalombiztosítási
Azonosító
..............................................................................................................
1.6. A kérelmezővel azonos lakcímen élőkre vonatkozó adatok:
1.6.
A
kérelmezővel
azonos
lakcímen
élőkre
vonatkozó
adatok:
1.5. A kérelmezővel azonos lakcímen élő, eltartott gyermekek száma összesen: .................. fő
C
D
E
1.6. A kérelmezővel
adatok:
AA azonos lakcímen élőkre vonatkozó
B B
C
D
E
Anyja
neve
Születési
helye,Társadalombiztosítási
Társadalombiztosítási
Anyja
neve
Születési
helye,
A
B
C
D
E
Név(ha
(haeltérő,
eltérő,születési
születési
neve
Megjegyzés*
Név
neve
is) is)
Megjegyzés*
ideje(év,
hó, nap) Azonosító
Azonosító
Jele
ideje(év,
hó, nap)
Jele
Anyja neve
Születési helye,
Társadalombiztosítási
Név (ha eltérő, születési neve is)
Megjegyzés*
ideje(év, hó, nap)
Azonosító Jele

* Ebben az oszlopban kell feltüntetni,
* Ebben az oszlopban kell feltüntetni,
a) ha a gyermekre tekintettel gyermekgondozási segélyt, gyermeknevelési támogatást, gyermekgondozási díjat vagy csecsemőgondozási díjat folyósítanak,
haa a20gyermekre
tekintettel
gyermekgondozási
gyermeknevelési
támogatást,
gyermekgondozási
b)a)ha
évesnél fiatalabb
gyermek
nem jár oktatásisegélyt,
intézménybe,
de önálló keresettel
még nem
rendelkezik, vagydíjat vagy csecsemőgondozási díjat folyósítanak,
b)életkortól
ha a 20 évesnél
fiatalabb
gyermek
oktatási intézménybe,
önálló keresettel
még anem
rendelkezik,
vagy betöltését megelőzően is fennállt.
c)
függetlenül
tartós
betegségnem
vagyjár
fogyatékosság
fennállását, de
amennyiben
ez az állapot
gyermek
25. életévének
* Ebben
az oszlopban
kellafeltüntetni,

c) életkortól függetlenül a tartós betegség vagy fogyatékosság fennállását, amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt.
a) ha a gyermekre tekintettel gyermekgondozási segélyt, gyermeknevelési támogatást, gyermekgondozási díjat vagy csecsemőgondozási díjat folyósítanak,
b) ha a 20 évesnél fiatalabb gyermek nem jár oktatási intézménybe, de önálló keresettel még nem rendelkezik, vagy
c) életkortól függetlenül a tartós betegség vagy fogyatékosság fennállását, amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt.
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A

A
A jövedelem típusa

B pontban
Az 1.1.
B
Az
feltüntetett
személy
Az1.1.
1.1.pontban
pontban

feltüntetett
jövedelem típusa
típusa
feltüntetettszemély
személy
AAjövedelem
Munkaviszonyból és más foglalkoztatási
jogviszonyból
származó
Munkaviszonyból
és más
más foglalkoztatási
foglalkoztatási
Munkaviszonyból
és
ebből:
közfoglalkoztatásból
jogviszonyból
jogviszonybólszármazó
származó származó
Társas
és
egyéni vállalkozásból,
ebből:
származó
ebből:közfoglalkoztatásból
közfoglalkoztatásból
származó
őstermelői,
illetve
szellemi
és más önálló
Társas
vállalkozásból,
Társasésésegyéni
egyéniszármazó
vállalkozásból,
tevékenységből
őstermelői,
és más
más önálló
önálló
őstermelői, illetve
illetve szellemi
szellemi és
Táppénz,
gyermekgondozási
támogatások
tevékenységből
származó
tevékenységből származó
Nyugellátás
és egyéb nyugdíjszerű
Táppénz,
gyermekgondozási
támogatások
Táppénz, gyermekgondozási
támogatások
rendszeres
szociális
ellátások
Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű
Nyugellátásszociális
és egyéb
nyugdíjszerű
Önkormányzat,
járásiellátások
hivatal és munkaügyi
rendszeres
rendszeres
szociális
ellátások
szervek
által
folyósított
ellátások
Önkormányzat, járási hivatal
és munkaügyi
Egyéb
jövedelem
Önkormányzat,
járási hivatal
és munkaügyi
szervek
által folyósított
ellátások
Összes
jövedelem
szervekjövedelem
által folyósított ellátások
Egyéb

✃

2. JÖVEDELMI
JÖVEDELMI ADATOK,
2.
ADATOK,JÖVEDELEMNYILATKOZATOK
JÖVEDELEMNYILATKOZATOK
2. JÖVEDELMI ADATOK, JÖVEDELEMNYILATKOZATOK
2.2. 1.1. AA kérelmezőnek,
házastársának (élettársának)
(élettársának)és ésa avelük
velük
családban
kérelmezőnek, aa házastársának
egyegy
családban
élő élő
gyermekeiknek
a
kérelem
benyújtását
megelőző
hónapban
megszerzett
havi
rendszeres
2.gyermekeiknek
1. A kérelmezőnek,
házastársának
(élettársának)
a velük havi
egy családban
a kérelema benyújtását
megelőző
hónapban ésmegszerzett
rendszeres élő
jövedelme,
nem
havi
rendszerességgel
megszerzett
jövedelem
esetén
a
kérelem
benyújtásának
gyermekeiknek
a
kérelem
benyújtását
megelőző
hónapban
megszerzett
havi
rendszeres
jövedelme, nem havi rendszerességgel megszerzett jövedelem esetén a kérelem benyújtásának
hónapját
12 hónap alatt szerzett
jövedelemesetén
egyhavi
átlaga, forintban:
jövedelme,közvetlenül
nem havi megelőző
rendszerességgel
a kérelem
benyújtásának
hónapját közvetlenül
megelőző
12 hónap megszerzett
alatt szerzett jövedelem
jövedelem egyhavi
átlaga,
forintban:
hónapját közvetlenül
megelőző 12 hónap alatt
A
B szerzett jövedelem
C egyhavi átlaga, forintban:
D
C pontban
D
Az 1.4.
C
D
Gyermekek
Az
1.4.1.4.
pontban
feltüntetett
személy
Az
pontban
Gyermekek
feltüntetett
személy
havi jövedelme (forint) Gyermekek
feltüntetett
személy
havihavi
jövedelme
(forint)
jövedelme
(forint)

Egyébjövedelem
jövedelem
Összes

Összes jövedelem

2. 2. Kérelmező
A kérelem
benyújtását megelőző hónapban rendszeres jövedelmem az Szt. 10. § (2) bekezdés a) pontja
2.
2. Kérelmező
alapján
A
kérelem benyújtását megelőző hónapban rendszeres jövedelmem az Szt. 10. § (2) bekezdés a) pontja
2. 2. Kérelmező
2.2.1.
alapján� nem volt,
A kérelem
benyújtását
megelőző hónapban rendszeres jövedelmem az Szt. 10. § (2) bekezdés a) pontja
2.2.2.
avolt,
...........................................................................................................................................
2.2.1.
��
nem
alapján
kívül
nem
2.2.2.
� volt,
a ...........................................................................................................................................
2.2.1.
�
nem
2.2.3.
továbbá
az Szt. 10. § (2) bekezdés b) pontja szerinti nem havi rendszerességgel a kérelem
kívül nem volt,volt,
benyújtásának
közvetlenül
megelőző
hónapszerinti
alatt nem havi rendszerességgel a kérelem
2.2.2. továbbá
� a hónapját
...........................................................................................................................................
2.2.3.
az
Szt. 10.
§ (2) bekezdés
b)12pontja
2.2.4.
jövedelmet
nemközvetlenül
szereztem, megelőző 12 hónap alatt
benyújtásának
kívül �
nem
volt,hónapját
2.2.5.
�
havi
átlagban
……....…......
jövedelmet
nem az aegyszerűsített
2.2.4.
jövedelmet
nem10.
szereztem,
2.2.3.�továbbá
az Szt.
§ (2) bekezdésFtb) pontja
szerintiszereztem,
nem havi melyet
rendszerességgel
kérelem
foglalkoztatásról
2.2.5.
�
havi
átlagban
……....…......
Ft
jövedelmet
szereztem,
melyet
nem
az
egyszerűsített
benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző 12 hónap alatt
2010.nem
évi LXXV.
törvényben foglaltak szerint végeztem.
foglalkoztatásról
2.2.4. � szóló
jövedelmet
szereztem,
szóló 2010. évi LXXV. törvényben foglaltak szerint végeztem.

2.2.5. � havi átlagban ……....…...... Ft jövedelmet szereztem, melyet nem az egyszerűsített
foglalkoztatásról
2.3.
A kérelmezővel azonos lakcímen élő házastársa/élettársa
szóló
2010. azonos
évi LXXV.
törvényben
foglaltak szerint
végeztem. hogy a kérelem benyújtását
2.3. A kérelmezővel
lakcímen
élő házastársa/élettársa
Alulírott
.....................................................................
nyilatkozom,

2.3.4. � jövedelmet nem szereztem,
2.3.5. �havi átlagban ……....…... Ft jövedelmet szereztem, melyet nem az egyszerűsített

✃

megelőző
rendszeres jövedelmem az Szt. 10. §nyilatkozom,
(2) bekezdés a)
pontja
Alulírott hónapban
.....................................................................
hogy
a alapján
kérelem benyújtását
2.3.1. � nem
volt, rendszeres jövedelmem az Szt. 10. § (2) bekezdés a) pontja alapján
megelőző
hónapban
2.3. A�kérelmezővel
azonos lakcímen élő házastársa/élettársa
2.3.2.
�
...........................................................................................................................................
2.3.1.
nemavolt,
kívül
nem
2.3.2.
� volt,
a ...........................................................................................................................................
Alulírott
.....................................................................
nyilatkozom, hogy a kérelem benyújtását
2.3.3.
továbbá
az
Szt.
10.
§
(2)
bekezdés
b)
pontja
nema)havi
rendszerességgel
a kérelem
kívül
nem
volt,
megelőző hónapban rendszeres jövedelmem az Szt. 10. § szerinti
(2) bekezdés
pontja
alapján
benyújtásának
hónapját
közvetlenül
megelőző
hónapszerinti
alatt nem havi rendszerességgel a kérelem
2.3.3.
az Szt. 10.
§ (2) bekezdés
b)12pontja
2.3.1. továbbá
� nem volt,
2.3.4.
�
jövedelmet
nem
szereztem,
benyújtásának
közvetlenül megelőző 12 hónap alatt
2.3.2. � a hónapját
...........................................................................................................................................
2.3.5. ��havi
átlagban
……....…... Ft jövedelmet szereztem, melyet nem az egyszerűsített
2.3.4.
jövedelmet
nem szereztem,
kívül
nem
volt,
foglalkoztatásról
2.3.5.
�havi átlagban ……....…... Ft jövedelmet szereztem, melyet nem az egyszerűsített
2.3.3.
továbbá
az évi
Szt.LXXV.
10. § (2)
bekezdés foglaltak
b) pontjaszerint
szerintivégeztem.
nem havi rendszerességgel a kérelem
szóló
2010.
törvényben
foglalkoztatásról
benyújtásának
hónapját
közvetlenül
megelőző
12 hónap
alatt végeztem.
szóló 2010.
évi LXXV.
törvényben
foglaltak
szerint
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2.4. A kérelmezővel azonos lakcímen élő nagykorú gyermek:
2.4. A kérelmezővel azonos lakcímen élő nagykorú gyermek:
Alulírott .....................................................................
Alulírott
.....................................................................
2.4. A
kérelmezővel
2.4.
A kérelmezővel
azonos
lakcímen
azonos
élő
lakcímen
nagykorú
élőgyermek:
nagykorú
gyermek:
2.4.
A kérelmezővel
azonos
lakcímen
élő nagykorú
gyermek:
2.4.1.�
húszévesnél
fiatalabb
gyermekként
nyilatkozom,
hogy
önálló keresettel nem rendelkezek,
2.4.1.�
húszévesnél
fiatalabb
gyermekként
nyilatkozom,
hogy
önálló keresettel nem rendelkezek,
Alulírott
.....................................................................
Alulírott
.....................................................................
Alulírott
.....................................................................
2.4.2.�
huszonhárom
évesnél fiatalabb gyermekként nyilatkozok, hogy önálló keresettel nem
2.4.2.�
huszonhárom
évesnél
fiatalabb
gyermekként
nyilatkozok,
hogy
önálló
keresettel
nemrendelkezek,
2.4.1.�
húszévesnél
2.4.1.�
húszévesnél
fiatalabb
gyermekként
fiatalabb
gyermekként
nyilatkozom,
nyilatkozom,
hogy
önálló
hogy
keresettel
önálló
nem
keresettel
rendelkezek,
nem
2.4.1.�
húszévesnél
fiatalabb
gyermekként
nyilatkozom,
hogy
önálló
keresettel
nem
rendelkezek,
rendelkezek,
nappali
oktatás
munkarendje
szerint
tanulmányokat
folytatok,
rendelkezek,
nappali
oktatás
munkarendje
szerint
tanulmányokat
folytatok,
2.4.2.�
huszonhárom
2.4.2.�
huszonhárom
évesnél
fiatalabb
évesnél
gyermekként
fiatalabb
gyermekként
nyilatkozok,
nyilatkozok,
hogy
önálló
hogy
keresettel
önállónem
keresettel
nem
2.4.2.�
huszonhárom
évesnél
fiatalabb
gyermekként
nyilatkozok,
önálló
keresettel
nem
2.4.3.�
huszonöt
évesnél
fiatalabb
gyermekként
nyilatkozok,
hogyhogy
önálló
keresettel
nem
rendelkezek,
2.4.3.�
huszonöt
évesnél
fiatalabb
gyermekként
nyilatkozok,
hogy
önálló
keresettel
nem
rendelkezek,
rendelkezek,
rendelkezek,
nappali
oktatás
nappali
munkarendje
oktatás
munkarendje
szerint
tanulmányokat
szerint
tanulmányokat
folytatok,
folytatok,
rendelkezek,
nappali
oktatás
munkarendje
szerint
tanulmányokat
folytatok,
felsőoktatási
intézmény
nappali
tagozatán
tanulmányokat
folytatok
felsőoktatási
intézmény
nappali
tagozatán
tanulmányokat
folytatok
2.4.3.�
huszonöt
2.4.3.�
évesnél
huszonöt
fiatalabb
évesnél
gyermekként
fiatalabb
gyermekként
nyilatkozok,
nyilatkozok,
hogyhogy
önálló
hogy
keresettel
önállónem
keresettel
rendelkezek,
nem rendelkezek,
2.4.3.�
huszonöt
évesnél
fiatalabb
gyermekként
nyilatkozok,
önálló
keresettel
nem
rendelkezek,
2.4.4. Nem keresőtevékenységből származó rendszeres illetve alkalmi jövedelemmel
2.4.4. felsőoktatási
Nemfelsőoktatási
keresőtevékenységből
származó
rendszeres
illetve
alkalmi
jövedelemmel
felsőoktatási
intézmény
nappali
intézmény
tagozatán
nappali
tanulmányokat
tagozatán
tanulmányokat
folytatok
folytatok
intézmény
nappali
tagozatán
tanulmányokat
folytatok
� rendelkezem, jogcíme: ......................................................... és havi összege: ...........................Ft
�
rendelkezem,
jogcíme:
.........................................................
és
havi
összege:
...........................Ft
2.4.4.�
Nem
2.4.4.
keresőtevékenységből
Nem keresőtevékenységből
származó
rendszeres
származó
illetve
rendszeres
alkalmi
illetve
jövedelemmel
alkalmi
jövedelemmel
2.4.4.
keresőtevékenységből
származó
rendszeres
illetve
alkalmi
jövedelemmel
nemNem
rendelkezem.
� nem
rendelkezem.
� rendelkezem,
rendelkezem,
jogcíme:
.........................................................
jogcíme:
.........................................................
és havi
összege:
és
havi
...........................Ft
összege:
...........................Ft
rendelkezem,
jogcíme:
.........................................................
és
havi
összege:
...........................Ft
2.4.5.
��húszévesnél
idősebb,
huszonhárom
évesnél fiatalabb
gyermekként
nyilatkozok,
hogy nappali
2.4.5.
��
húszévesnél
idősebb, huszonhárom évesnél fiatalabb gyermekként nyilatkozok, hogy nappali
� nem
rendelkezem.
nem
rendelkezem.
� nem
rendelkezem.
oktatás munkarendje szerint tanulmányokat nem folytatok,
oktatás
munkarendje
szerinthuszonhárom
tanulmányokat
nemgyermekként
folytatok,
2.4.5.2.4.5.
� húszévesnél
2.4.5.
� húszévesnél
idősebb,
huszonhárom
idősebb,
fiatalabb
évesnél
fiatalabb
gyermekként
nyilatkozok,
nyilatkozok,
hogyhogy
nappali
hogy
�
húszévesnél
idősebb,
huszonhárom
évesnél
fiatalabb
gyermekként
nyilatkozok,
nappali
2.4.6.
�
huszonhárom
évesnél
idősebb,évesnél
huszonöt
évesnél
fiatalabb
gyermekként
nyilatkozok,
hogynappali
2.4.6.oktatás
� huszonhárom
évesnél
idősebb,
huszonöt
évesnél
fiatalabb
gyermekként nyilatkozok, hogy
munkarendje
oktatás
munkarendje
szerint
tanulmányokat
szerint
tanulmányokat
nem
folytatok,
nem
folytatok,
oktatás
munkarendje
szerint
tanulmányokat
nem
folytatok,
felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat nem folytatok.
felsőoktatási
intézmény
nappali
tagozatán
tanulmányokat
nem
folytatok.
2.4.6.2.4.6.
� huszonhárom
2.4.6.
� huszonhárom
évesnél
idősebb,
évesnél
huszonöt
idősebb,
évesnél
huszonöt
fiatalabb
évesnél
gyermekként
fiatalabb
gyermekként
nyilatkozok,
nyilatkozok,
hogyhogy hogy
�
huszonhárom
évesnél
idősebb,
huszonöt
évesnél
fiatalabb
gyermekként
nyilatkozok,
felsőoktatási
felsőoktatási
intézmény
nappali
intézmény
tagozatán
nappali
tanulmányokat
tagozatán
tanulmányokat
nem nem
folytatok.
nem folytatok.
felsőoktatási
intézmény
nappali
tagozatán
tanulmányokat
folytatok.
…………………………………………..
…………………………………………..
nagykorú gyermek aláírása
nagykorú gyermek aláírása
…………………………………………..
…………………………………………..
…………………………………………..
nagykorú
gyermek
nagykorú
aláírása
gyermek
nagykorú
gyermek
aláírásaaláírása
2.5.
A kérelmezővel
azonos
lakcímen
élő nagykorú
gyermek:
2.4. A
kérelmezővel
2.4. A kérelmezővel
azonos
lakcímen
azonos
élő
lakcímen
nagykorú
élőgyermek:
nagykorú
gyermek:
2.5.
A kérelmezővel
azonos
lakcímen
élő nagykorú
gyermek:
Alulírott
.....................................................................
Alulírott
.....................................................................
Alulírott
.....................................................................
Alulírott
.....................................................................
2.5. A
2.5.
kérelmezővel
A�
kérelmezővel
2.5.
A kérelmezővel
azonos
azonos
lakcímen
azonos
lakcímen
élő
lakcímen
nagykorú
élő nagykorú
élőgyermek:
nagykorú
gyermek:
gyermek:
2.5.1.
húszévesnél
fiatalabb
gyermekként
nyilatkozom,
hogy
önálló
keresettel
nem rendelkezek,
2.4.1.�
húszévesnél
2.4.1.�
húszévesnél
fiatalabb
gyermekként
fiatalabb
gyermekként
nyilatkozom,
nyilatkozom,
hogy
önálló
hogy
keresettel
önálló
nem
keresettel
rendelkezek,
nem rendelkezek,
2.5.1.
�
húszévesnél
fiatalabb
gyermekként
nyilatkozom,
hogy
önálló
keresettel
nem rendelkezek,
Alulírott
Alulírott
.....................................................................
Alulírott
.....................................................................
.....................................................................
2.5.2.
�
huszonhárom
évesnél
fiatalabb
gyermekként
nyilatkozok,
hogy
önálló
keresettel
nem nem
2.4.2.�
huszonhárom
évesnél
fiatalabb
évesnél
gyermekként
fiatalabb
gyermekként
nyilatkozok,
nyilatkozok,
hogy
önálló
hogy
keresettel
önálló
nem
keresettel
huszonhárom
évesnél
fiatalabb
gyermekként
nyilatkozok,
hogy
önálló
keresettel
nemrendelkezek,
2.5.1.2.5.2.
2.5.1.
�huszonhárom
húszévesnél
�2.4.2.�
2.5.1.
húszévesnél
�
húszévesnél
fiatalabb
fiatalabb
gyermekként
fiatalabb
gyermekként
gyermekként
nyilatkozom,
nyilatkozom,
nyilatkozom,
hogy
hogy
önálló
önálló
hogy
keresettel
keresettel
önálló
nem
keresettel
nem
rendelkezek,
rendelkezek,
nem
rendelkezek,
nappali
oktatás
munkarendje
szerint
tanulmányokat
folytatok,
rendelkezek,
rendelkezek,
nappali
oktatás
nappali
munkarendje
oktatás
munkarendje
szerint
tanulmányokat
szerint
tanulmányokat
folytatok,
folytatok,
rendelkezek,
nappali
oktatás
munkarendje
szerint
tanulmányokat
folytatok,
2.5.2.2.5.2.
� huszonhárom
�2.5.2.
huszonhárom
� huszonhárom
évesnél
évesnél
fiatalabb
évesnél
fiatalabb
gyermekként
fiatalabb
gyermekként
gyermekként
nyilatkozok,
nyilatkozok,
nyilatkozok,
hogy
hogy
önálló
önálló
hogy
keresettel
keresettel
önállónem
keresettel
nem
nem
2.5.3.
�
huszonöt
évesnél
fiatalabb
gyermekként
nyilatkozok,
hogy
önálló
keresettel
nem
rendelkezek,
2.4.3.�
huszonöt
2.4.3.�
évesnél
huszonöt
fiatalabb
évesnél
gyermekként
fiatalabb
gyermekként
nyilatkozok,
nyilatkozok,
hogy
önálló
hogy
keresettel
önálló
nem
keresettel
rendelkezek,
nem
rendelkezek,
2.5.3.
�
huszonöt
évesnél
fiatalabb
gyermekként
nyilatkozok,
hogy
önálló
keresettel
nem
rendelkezek,
rendelkezek,
rendelkezek,
rendelkezek,
nappali
nappali
oktatás
nappali
oktatás
munkarendje
oktatás
munkarendje
munkarendje
szerint
szerint
tanulmányokat
szerint
tanulmányokat
tanulmányokat
folytatok,
folytatok,
folytatok,
felsőoktatási
intézmény
nappali
tagozatán
tanulmányokat
folytatok
felsőoktatási
felsőoktatási
intézmény
nappali
intézmény
tagozatán
nappali
tanulmányokat
tagozatán
tanulmányokat
folytatok
folytatok
felsőoktatási
intézmény
nappali
tagozatán
tanulmányokat
folytatok
2.5.3.2.5.3.
� huszonöt
�2.5.3.
huszonöt
�
évesnél
huszonöt
évesnél
fiatalabb
évesnél
fiatalabb
gyermekként
fiatalabb
gyermekként
gyermekként
nyilatkozok,
nyilatkozok,
nyilatkozok,
hogy
hogy
önálló
önálló
hogy
keresettel
keresettel
önálló
nem
keresettel
nem
rendelkezek,
rendelkezek,
nem rendelkezek,
Nem
keresőtevékenységből
származó
rendszeres
illetve
alkalmi
jövedelemmel
2.4.4.2.5.4.
Nemfelsőoktatási
2.4.4.
keresőtevékenységből
Nem
keresőtevékenységből
származó
rendszeres
származó
illetve
rendszeres
alkalmi
illetve
jövedelemmel
alkalmi
jövedelemmel
2.5.4.
Nem
keresőtevékenységből
származó
rendszeres
illetve
alkalmi
jövedelemmel
felsőoktatási
felsőoktatási
intézmény
intézmény
nappali
intézmény
nappali
tagozatán
nappali
tagozatán
tanulmányokat
tagozatán
tanulmányokat
tanulmányokat
folytatok
folytatok
folytatok
� rendelkezem,
jogcíme:
.........................................................
és havi
összege:
...........................Ft
�
rendelkezem,
�
rendelkezem,
jogcíme:
.........................................................
jogcíme:
.........................................................
és
havi
összege:
és
havi
...........................Ft
összege:
...........................Ft
�
rendelkezem,
jogcíme:
.........................................................
és
havi
összege:
...........................Ft
2.5.4.�
2.5.4.
Nem
Nem
2.5.4.
keresőtevékenységből
keresőtevékenységből
Nem
keresőtevékenységből
származó
származó
rendszeres
származó
rendszeres
illetve
rendszeres
illetve
alkalmi
alkalmi
illetve
jövedelemmel
alkalmi
jövedelemmel
jövedelemmel
nem
rendelkezem.
�
rendelkezem.
�
nem
rendelkezem.
� nem
rendelkezem.
� nem
rendelkezem,
rendelkezem,
�
rendelkezem,
jogcíme:
jogcíme:
.........................................................
jogcíme:
.........................................................
.........................................................
és havi
és
havi
összege:
és
összege:
havi
...........................Ft
összege:
...........................Ft
...........................Ft
2.5.5.
�2.4.5.
húszévesnél
idősebb,
huszonhárom
évesnél
fiatalabb
gyermekként
nyilatkozok,
hogy
nappali
2.4.5.
�
húszévesnél
�
húszévesnél
idősebb,
huszonhárom
idősebb,
huszonhárom
évesnél
fiatalabb
évesnél
gyermekként
fiatalabb
gyermekként
nyilatkozok,
nyilatkozok,
hogy
nappali
hogy nappali
2.5.5.
�
húszévesnél
idősebb,
huszonhárom
évesnél
fiatalabb
gyermekként
nyilatkozok,
hogy
nappali
� nem
� nem
rendelkezem.
�
rendelkezem.
nem
rendelkezem.
oktatás
munkarendje
szerint
tanulmányokat
nem
folytatok,
oktatás
munkarendje
oktatás
munkarendje
szerint
tanulmányokat
szerint
tanulmányokat
nem
folytatok,
nem
folytatok,
oktatás
munkarendje
szerint
tanulmányokat
nem
folytatok,
2.5.5.2.5.5.
� húszévesnél
�
2.5.5.
húszévesnél
� húszévesnél
idősebb,
idősebb,
huszonhárom
idősebb,
huszonhárom
huszonhárom
évesnél
évesnél
fiatalabb
évesnél
fiatalabb
gyermekként
fiatalabb
gyermekként
gyermekként
nyilatkozok,
nyilatkozok,
nyilatkozok,
hogyhogy
nappali
nappali
hogy
�
huszonhárom
évesnél
idősebb,
huszonöt
évesnél
fiatalabb
gyermekként
nyilatkozok,
hogynappali
2.4.6.2.5.6.
� huszonhárom
2.4.6.
�
huszonhárom
évesnél
idősebb,
évesnél
huszonöt
idősebb,
évesnél
huszonöt
fiatalabb
évesnél
gyermekként
fiatalabb
gyermekként
nyilatkozok,
nyilatkozok,
hogy
hogy
2.5.6.
�
huszonhárom
évesnél
idősebb,
huszonöt
évesnél
fiatalabb
gyermekként
nyilatkozok,
hogy
oktatás
oktatás
munkarendje
oktatás
munkarendje
munkarendje
szerint
szerint
tanulmányokat
szerint
tanulmányokat
tanulmányokat
nem
nem
folytatok,
folytatok,
nem folytatok,
felsőoktatási
intézmény
nappali
tagozatán
tanulmányokat
nem
folytatok.
felsőoktatási
felsőoktatási
intézmény
nappali
intézmény
tagozatán
nappali
tanulmányokat
tagozatán
tanulmányokat
nem
folytatok.
nem
folytatok.
felsőoktatási
intézmény
nappali
tagozatán
tanulmányokat
nem
folytatok.
2.5.6.2.5.6.
� huszonhárom
�
2.5.6.
huszonhárom
� huszonhárom
évesnél
évesnél
idősebb,
évesnél
idősebb,
huszonöt
idősebb,
huszonöt
évesnél
huszonöt
évesnél
fiatalabb
évesnél
fiatalabb
gyermekként
fiatalabb
gyermekként
gyermekként
nyilatkozok,
nyilatkozok,
nyilatkozok,
hogyhogy hogy
…………………………………………..
…………………………………………..
felsőoktatási
felsőoktatási
felsőoktatási
intézmény
intézmény
nappali
intézmény
nappali
tagozatán
nappali
tagozatán
tanulmányokat
tagozatán
tanulmányokat
tanulmányokat
nem nem
folytatok.
folytatok.
nem folytatok.
nagykorú gyermek aláírása
…………………………………………..
…………………………………………..
nagykorú gyermek aláírása
…………………………………………..
…………………………………………..
…………………………………………..
nagykorú
gyermek
nagykorú
aláírása
gyermek
aláírása
nagykorú
nagykorú
gyermek
nagykorú
gyermek
aláírása
gyermek
aláírásaaláírása
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2.6.
A kérelmezővel
azonos
lakcímen
élő nagykorú
gyermek:
2.4. A
kérelmezővel
2.4. A kérelmezővel
azonos
lakcímen
azonos
élő
lakcímen
nagykorú
élőgyermek:
nagykorú
gyermek:
2.6.
A kérelmezővel
azonos
lakcímen
élő nagykorú
gyermek:
Alulírott
.....................................................................
Alulírott
.....................................................................
Alulírott
.....................................................................
Alulírott
.....................................................................
2.5.
kérelmezővel
2.5.
A kérelmezővel
azonos
lakcímen
azonos
élő
lakcímen
nagykorú
élőgyermek:
nagykorú
gyermek:
2.6. A
2.6.
A�
kérelmezővel
2.6.
azonos
lakcímen
élő nagykorú
gyermek:
2.6.1.
húszévesnél
fiatalabb
gyermekként
nyilatkozom,
keresettel
nem rendelkezek,
2.4.1.�
húszévesnél
2.4.1.�
húszévesnél
fiatalabb
gyermekként
fiatalabb
gyermekként
nyilatkozom,
nyilatkozom,
hogy hogy
önállóönálló
hogy
keresettel
önálló
nem
keresettel
rendelkezek,
nem rendelkezek,
2.6.1.
�Alulírott
húszévesnél
fiatalabb
gyermekként
nyilatkozom,
hogy
önálló
keresettel
nem rendelkezek,
Alulírott
.....................................................................
.....................................................................
Alulírott
.....................................................................
2.6.2.
�2.4.2.�
huszonhárom
évesnél
fiatalabb
gyermekként
nyilatkozok,
hogy
önálló
keresettel
nem nem
2.4.2.�
huszonhárom
huszonhárom
évesnél
fiatalabb
évesnél
gyermekként
fiatalabb
gyermekként
nyilatkozok,
nyilatkozok,
hogy
önálló
hogy
keresettel
önálló
nem
keresettel
�2.5.1.
huszonhárom
évesnél
fiatalabb
gyermekként
nyilatkozok,
hogy
önálló
keresettel
nemrendelkezek,
2.5.1.
� húszévesnél
� húszévesnél
fiatalabb
gyermekként
fiatalabb
gyermekként
nyilatkozom,
nyilatkozom,
hogy
önálló
hogy
keresettel
önálló
nem
keresettel
rendelkezek,
nem
2.6.1.2.6.2.
2.6.1.
2.6.1.
húszévesnél
fiatalabb
gyermekként
nyilatkozom,
hogy
önálló
keresettel
nem
rendelkezek,
rendelkezek,
nappali
oktatás
munkarendje
szerint
tanulmányokat
folytatok,
rendelkezek,
rendelkezek,
nappali
oktatás
nappali
munkarendje
oktatás
munkarendje
szerint
tanulmányokat
szerint
tanulmányokat
folytatok,
folytatok,
rendelkezek,
nappali
oktatás
munkarendje
szerint
tanulmányokat
folytatok,
2.5.2.
� huszonhárom
� huszonhárom
évesnél
fiatalabb
évesnél
gyermekként
fiatalabb
gyermekként
nyilatkozok,
nyilatkozok,
hogyhogy
önálló
hogy
keresettel
önállónem
keresettel nem
2.6.2.2.6.3.
2.6.2.
�2.5.2.
2.6.2.
huszonhárom
évesnél
fiatalabb
gyermekként
nyilatkozok,
önálló
keresettel
�
huszonöt
évesnél
fiatalabb
gyermekként
nyilatkozok,
hogy
önálló
keresettel
nem nem
rendelkezek,
2.4.3.�
huszonöt
2.4.3.�
évesnél
huszonöt
fiatalabb
évesnél
gyermekként
fiatalabb
gyermekként
nyilatkozok,
nyilatkozok,
hogy
önálló
hogy
keresettel
önálló
nem
keresettel
rendelkezek,
nem rendelkezek,
2.6.3. rendelkezek,
� huszonöt
évesnél
fiatalabb
gyermekként
nyilatkozok,
hogytanulmányokat
önálló
keresettel
nem rendelkezek,
rendelkezek,
nappali
oktatás
nappali
munkarendje
oktatás
munkarendje
szerint
tanulmányokat
szerint
folytatok,
folytatok,
rendelkezek,
nappali
oktatás
munkarendje
szerint
tanulmányokat
folytatok,
felsőoktatási
intézmény
nappali
tagozatán
tanulmányokat
folytatok
felsőoktatási
felsőoktatási
intézmény
nappali
intézmény
tagozatán
nappali
tanulmányokat
tagozatán
tanulmányokat
folytatok
folytatok
felsőoktatási
intézmény
nappali
tagozatán
tanulmányokat
folytatok
2.5.3.
� huszonöt
�
évesnél
huszonöt
fiatalabb
évesnél
gyermekként
fiatalabb
gyermekként
nyilatkozok,
nyilatkozok,
hogy
önálló
hogy
keresettel
önálló
nem
keresettel
rendelkezek,
nem rendelkezek,
2.6.3.2.6.3.
�2.5.3.
2.6.3.
huszonöt
évesnél
fiatalabb
gyermekként
nyilatkozok,
hogy
önálló
keresettel
nem
rendelkezek,
2.6.4.
Nem
keresőtevékenységből
származó
rendszeres
illetve
alkalmi
jövedelemmel
2.4.4.2.6.4.
Nemfelsőoktatási
2.4.4.
keresőtevékenységből
Nemfelsőoktatási
keresőtevékenységből
származó
rendszeres
származó
illetve
rendszeres
alkalmi
illetve
jövedelemmel
alkalmi
jövedelemmel
Nem
keresőtevékenységből
származó
rendszeres
illetve
alkalmi
jövedelemmel
intézmény
nappali
intézmény
tagozatán
nappali
tanulmányokat
tagozatán
tanulmányokat
folytatok
folytatok
felsőoktatási
intézmény
nappali
tagozatán
tanulmányokat
folytatok
� rendelkezem,
jogcíme:
.........................................................
és havi
összege:
...........................Ft
� rendelkezem,
�
rendelkezem,
jogcíme:
.........................................................
jogcíme:
.........................................................
és havi
összege:
és
havi
...........................Ft
összege:
...........................Ft
�
rendelkezem,
.........................................................
és havi
összege:
...........................Ft
2.5.4.
Nem
2.5.4.
keresőtevékenységből
Nemjogcíme:
keresőtevékenységből
származó
rendszeres
származó
illetve
rendszeres
alkalmi
illetve
jövedelemmel
alkalmi
jövedelemmel
2.6.4.�
2.6.4.
Nem
2.6.4.
keresőtevékenységből
származó
rendszeres
illetve
alkalmi
jövedelemmel
nem
rendelkezem.
�
nem
rendelkezem.
�
nem
rendelkezem.
� nem
rendelkezem.
� rendelkezem,
�
rendelkezem,
jogcíme:
.........................................................
jogcíme:
.........................................................
és havi
összege:
és
havi
...........................Ft
összege:
...........................Ft
rendelkezem,
jogcíme:
.........................................................
és
havi
összege:
...........................Ft
2.6.5.
�2.4.5.
húszévesnél
idősebb,
huszonhárom
évesnél
fiatalabb
gyermekként
nyilatkozok,
nappali
2.4.5.
�
húszévesnél
�rendelkezem.
húszévesnél
idősebb,
huszonhárom
idősebb,
huszonhárom
évesnél
fiatalabb
évesnél
gyermekként
fiatalabb
gyermekként
nyilatkozok,
nyilatkozok,
hogyhogy
nappali
hogy nappali
2.6.5.
�
húszévesnél
idősebb,
huszonhárom
évesnél
fiatalabb
gyermekként
nyilatkozok,
hogy
nappali
� nem
rendelkezem.
�
nem
� nem rendelkezem.
oktatás
munkarendje
szerint
tanulmányokat
nem
folytatok,
oktatás
munkarendje
oktatás
munkarendje
szerint
tanulmányokat
szerint
tanulmányokat
nem
folytatok,
nem
folytatok,
oktatás
munkarendje
szerinthuszonhárom
tanulmányokat
nemgyermekként
folytatok,
2.5.5.
� húszévesnél
2.5.5.
� húszévesnél
idősebb,
huszonhárom
idősebb,
évesnél
fiatalabb
évesnél
fiatalabb
gyermekként
nyilatkozok,
nyilatkozok,
hogyhogy
nappali
hogy nappali
2.6.5.2.6.6.
2.6.5.
�
2.6.5.
húszévesnél
idősebb,
huszonhárom
évesnél
fiatalabb
gyermekként
nyilatkozok,
nappali
�
huszonhárom
évesnél
idősebb,
huszonöt
évesnél
fiatalabb
gyermekként
nyilatkozok,
2.4.6.2.6.6.
� huszonhárom
2.4.6.
� huszonhárom
évesnél
idősebb,
évesnél
huszonöt
idősebb,
évesnél
huszonöt
fiatalabb
évesnél
gyermekként
fiatalabb
gyermekként
nyilatkozok,
nyilatkozok,
hogyhogy
�
huszonhárom
évesnél
idősebb,
huszonöt
évesnél
fiatalabb
gyermekként
nyilatkozok,
hogy hogy
oktatás
munkarendje
oktatás
munkarendje
szerint
tanulmányokat
szerint
tanulmányokat
nem
folytatok,
nem
folytatok,
oktatás munkarendje
szerint
tanulmányokat
nem folytatok,nem folytatok.
felsőoktatási
intézmény
nappali
tagozatán
tanulmányokat
felsőoktatási
felsőoktatási
intézmény
nappali
intézmény
tagozatán
nappali
tanulmányokat
tagozatán
tanulmányokat
nem
folytatok.
nem
folytatok. nyilatkozok,
felsőoktatási
intézmény
nappali
tagozatán
tanulmányokat
nem
folytatok.
2.5.6.
� huszonhárom
2.5.6.
� huszonhárom
évesnél
idősebb,
évesnél
huszonöt
idősebb,
évesnél
huszonöt
fiatalabb
évesnél
gyermekként
fiatalabb
gyermekként
nyilatkozok,
hogyhogy hogy
2.6.6.2.6.6.
�
2.6.6.
huszonhárom
évesnél
idősebb,
huszonöt
évesnél
fiatalabb
gyermekként
nyilatkozok,
…………………………………………..
…………………………………………..
felsőoktatási
felsőoktatási
intézmény
nappali
intézmény
tagozatán
nappali
tanulmányokat
tagozatán
tanulmányokat
nem nem
folytatok.
nem folytatok.
felsőoktatási
intézmény
nappali
tagozatán
tanulmányokat
folytatok.
nagykorú
gyermek aláírása
…………………………………………..
…………………………………………..
nagykorú
gyermek aláírása
…………………………………………..
…………………………………………..
…………………………………………..
nagykorúgyermek
gyermek
nagykorú
aláírása
gyermekaláírása
aláírása
nagykorú
gyermek
nagykorú
nagykorú
gyermek
nagykorú
gyermek
aláírása
gyermek
aláírásanagykorú
aláírása aláírása
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3.1. Tanévkezdéshez kérem a 3.2. pontban feltüntetett gyermek(ek)re tekintettel a rendkívüli települési támogatás
megállapítását.
3.1. Tanévkezdéshez kérem a 3.2. pontban feltüntetett gyermek(ek)re tekintettel a rendkívüli települési támogatás
� Kérem szíveskedjenek a tanulói jogviszony fennállásáról szóló igazolást a 3.2. pontban megjelölt oktatási intézménytől
megállapítását.
beszerezni.
�
Kérem szíveskedjenek a tanulói jogviszony fennállásáról szóló igazolást a 3.2. pontban megjelölt oktatási intézménytől
beszerezni.
3.2. 2020. év szeptember hónapban általános iskolai tanulmányokat kezdő vagy folytató általános iskolai
jogviszonyban
gyermekekhónapban általános iskolai tanulmányokat kezdő vagy folytató általános iskolai
3.2. 2020. év álló
szeptember
jogviszonyban
álló gyermekek
3.2.1. Neve:
3.2.2. Anyja neve:
3.2.1.
Neve: helye, ideje:
3.2.3. Születési

3.2.2. Anyja neve:

3.2.3. Születési
helye, ideje:
3.2.4.
Lakóhelye:
3.2.4. Általános
Lakóhelye:iskola (____.szeptember 1-től) megnevezése, címe:
3.2.5.
3.2.5. Általános
(____.szeptember
3.2.6.
Évfolyamiskola
______.
szeptemberétől:1-től) megnevezése, címe:
3.2.6. Évfolyam ______. szeptemberétől:
3.2.7. Neve:

3.2.8. Anyja neve:

3.2.7. Születési
Neve: helye, ideje:
3.2.9.

3.2.8. Anyja neve:

3.2.9.
helye, ideje:
3.2.10.Születési
Lakóhelye:
3.2.10. Általános
Lakóhelye:iskola (___.szeptember 1-től) megnevezése, címe:
3.2.11.
3.2.11. Általános
(___.szeptember
1-től) megnevezése, címe:
3.2.12.
Évfolyamiskola
______.
szeptemberétől:
3.2.12. Évfolyam ______. szeptemberétől:
3.2.13. Neve:

3.2.14. Anyja neve:

3.2.13.
Neve: helye, ideje:
3.2.15. Születési

3.2.14. Anyja neve:

3.2.15.
helye, ideje:
3.2.16. Születési
Lakóhelye:
3.2.16. Általános
Lakóhelye:iskola (___.szeptember 1-től) megnevezése, címe:
3.2.17.
3.2.17. Általános
(___.szeptember
1-től) megnevezése, címe:
3.2.18.
Évfolyamiskola
_______.
szeptemberétől:
3.2.18. Évfolyam _______. szeptemberétől:

3.3. A tanévkezdéshez igényelt rendkívüli települési támogatás folyósításának módja
A
megállapított
rendkívüli
települési
támogatást
..............................................................................
3.3.tanévkezdéshez
A tanévkezdéshez
igényelt rendkívüli
települési
támogatás
folyósításának
módja
részére
A tanévkezdéshez megállapított rendkívüli települési támogatást ..............................................................................
� lakóhelyre (1.1.5. pont) / � tartózkodási helyre (1.1.6. pont) postai kifizetéssel
részére
� lakóhelyre
fizetési számlaszámra
pont) átutalással
�
(1.1.5. pont)(1.1.10.
/ � tartózkodási
helyre (1.1.6. pont) postai kifizetéssel
kérem
folyósítani
a
támogatást
megállapító
határozat
� fizetési számlaszámra (1.1.10. pont) átutalással véglegessé válását követő 5 napon belül.
kérem folyósítani a támogatást megállapító határozat véglegessé válását követő 5 napon belül.
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4. EGYÉB NYILATKOZATOK
1.1. Tudomásul veszem, hogy 4. EGYÉB NYILATKOZATOK
4.1.1. a szociális
hatáskört gyakorló szerv – az állami adóhatóság útján – ellenőrizheti a
1.1. Tudomásul
veszem, hogy
kérelemben
közölt
jövedelmi gyakorló
adatok valódiságát,
4.1.1. a szociális hatáskört
szerv – az állami adóhatóság útján – ellenőrizheti a
4.1.2.
köteles
vagyok
a feltüntetett
adatokban bekövetkezett változást 15 napon belül
kérelemben
közölt
jövedelmi
adatok valódiságát,
bejelenteni
az
eljáró
hatóságnak.
4.1.2. köteles vagyok a feltüntetett adatokban bekövetkezett változást 15 napon belül
1.2. (Abejelenteni
kérelmezőaz
részéről:)
Felelősségem tudatában kijelentem, hogy
eljáró hatóságnak.
a lakóhelyemen
/ a tartózkodási
helyemen élek (a megfelelő rész
1.2. (A4.2.1.*életvitelszerűen
kérelmező részéről:) Felelősségem
tudatában
kijelentem, hogy
aláhúzandó),
4.2.1.*életvitelszerűen a lakóhelyemen / a tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész
4.2.2.
a családomban élő közeli hozzátartozóként feltüntetett személyek életvitelszerűen az
aláhúzandó),
enyémmel
megegyező élő
lakcímen
4.2.2. a családomban
közeliélnek,
hozzátartozóként feltüntetett személyek életvitelszerűen az
4.2.3.
a kérelemben
közölt
adatokélnek,
a valóságnak megfelelnek.
enyémmel
megegyező
lakcímen
1.3. (A4.2.3.
kérelmező
házastársának/élettársának
részéről:)
Felelősségem tudatában kijelentem, hogy
a kérelemben közölt adatok a valóságnak
megfelelnek.
4.3.1.*életvitelszerűen
a
lakóhelyemen
/
a
tartózkodási
helyemen
élek kijelentem,
(a megfelelő
rész
1.3. (A kérelmező házastársának/élettársának részéről:) Felelősségem
tudatában
hogy
aláhúzandó), és
4.3.1.*életvitelszerűen
a lakóhelyemen / a tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész
4.3.2.
a
kérelemben
közölt
adatok a valóságnak megfelelnek.
aláhúzandó), és
*4.3.2.
Ezt a kérelemben
nyilatkozatotközölt
csak abban
esetben kellmegfelelnek.
megtenni, ha egyidejűleg bejelentett lakó- és
adatokaz
a valóságnak
tartózkodási
hellyel
is
rendelkezik.
* Ezt a nyilatkozatot csak abban az esetben kell megtenni, ha egyidejűleg bejelentett lakó- és
tartózkodási hellyel is rendelkezik.
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Kelt: Sárvár, 2020. ____________________ hónap _____ nap.
Kelt:
Sárvár,
2020.
____________________
hónap
_____
nap.
Kelt:
Sárvár,
2020.
____________________
hónap
_____
nap.

________________________________
Kelt: Sárvár,
Sárvár, 2020.
2020. ____________________
____________________
Kelt: Sárvár,
Sárvár, hónap
hónap
2020. ____________________
____________________
_____ nap.
nap. Kelt:
Kelt:
Sárvár, hónap
hónap
2020. ______________
______________
_____ nap.
nap.
Kelt:
Kelt:
2020.
_____
2020.
_____
________________________________
aSárvár,
kérelmező
aláírása
________________________________

Kelt: Sárvár, 2020. ____________________ hónap _____ nap.

a kérelmező
aláírása
a kérelmező
aláírása
________________________________ _____________________________________ _______________________________
________________________________ _____________________________________ _______________________________
kérelmező
nagykorú
közeli
hozzátartozójának
aláírása
nagykorú
közeli
hozzátartozójának
aláírása
nagykorú
közeli
hozzátartozójának
aláírása
a kérelmező
nagykorú
közeli
hozzátartozójának
aláírásaa kérelmező
a kérelmező
nagykorú
közeli
hozzátartozójának
aláírása a kérelmező
a kérelmező
nagykorú
közeli
hozzátartozójának
aláírása
________________________________
________________________________
_____________________________________
_______________________________
________________________________
________________________________
a
kérelmező
aláírása
a kérelmező nagykorú közeli hozzátartozójának
aláírása a kérelmező nagykorú közeli hozzátartozójának aláírása
a kérelmező nagykorú
közeli hozzátartozójának
aláírása
_______________________________
_____________________________________
_______________________________
________________________________ _____________________________________ _______________________________
a kérelmező
aláírása
ahozzátartozójának
kérelmező
aláírása
kérelmező
nagykorú
közeli
hozzátartozójának
aláírása
a kérelmező
nagykorú
közeli
hozzátartozójának
aláírása
a kérelmező
nagykorú
közeli
aláírása
a kérelmező
nagykorú
közeli
hozzátartozójának
aláírása
a kérelmező
nagykorú
közeli
hozzátartozójának
aláírása
a kérelmező
nagykorú
közeli
hozzátartozójának
aláírása
Kelt:
Sárvár,
2020.
____________________
Kelt:
Sárvár,
hónap
2020.
____________________
_____
nap.
Kelt:
Sárvár,
hónap
2020.
______________
_____ nap.

a kérelmező nagykorú közeli hozzátartozójának
aláírása a kérelmező nagykorú közeli hozzátartozójának aláírása
a kérelmező nagykorú közeli hozzátartozójának aláírása
_______________________________
_____________________________________
_______________________________

________________________________
________________________________
_____________________________________
________________________________
_____________________________________
_______________________________
_____
Kelt:
Sárvár, 2020. ____________________
Kelt:
Sárvár, hónap
2020. ____________________
_____ nap. Kelt:
Sárvár,
hónap
2020. ______________
_____ nap. _____
________________________________
________________________________
_____________________________________
________________________________
_____________________________________
_______________________________

a________________________________
kérelmező nagykorú közeli hozzátartozójának aláírása _____________________________________
aa kérelmező
kérelmező nagykorú
nagykorú közeli
közeli hozzátartozójának
hozzátartozójának aláírása
aláírása a kérelmező
a_______________________________
kérelmező
nagykorú
nagykorú
közeli
közeli
hozzátartozójának
hozzátartozójának
aláírása
aláírása a kérelm
a kér
aakérelmező
közeli hozzátartozójának
hozzátartozójánakaláírása
aláírása a kérelmező
aa kérelmező
kérelmező
nagykorú
nagykorú
közeli
közeli
hozzátartozójának
hozzátartozójának
aláírása
aláírása a kérelmező
a kérelmező
a kérelmező
nagykorú
nagykorú
közeli
közeli
hozzátartozójának
hozzátartozójának
aláírása
aláírása a kérelm
a kér
kérelmezőnagykorú
nagykorú közeli
nagykorú
közeli
hozzátartozójának
aláírása
nagykorú
közeli
hozzátartozójának
aláírása

________________________________ ________________________________
_____________________________________
________________________________
_____________________________________
_______________________________
_____
________________________________
________________________________
_____________________________________
________________________________
_____________________________________
_______________________________
_____
a________________________________
kérelmező nagykorú közeli hozzátartozójának aláírása _____________________________________
aa kérelmező
kérelmező nagykorú
nagykorú közeli
közeli hozzátartozójának
hozzátartozójának aláírása
aláírása a kérelmező
a_______________________________
kérelmező
nagykorú
nagykorú
közeli
közeli
hozzátartozójának
hozzátartozójának
aláírása
aláírása a kérelm
a kér
aakérelmező
közeli hozzátartozójának
hozzátartozójánakaláírása
aláírása a kérelmező
aa kérelmező
kérelmező
nagykorú
nagykorú
közeli
közeli
hozzátartozójának
hozzátartozójának
aláírása
aláírása a kérelmező
a kérelmező
a kérelmező
nagykorú
nagykorú
közeli
közeli
hozzátartozójának
hozzátartozójának
aláírása
aláírása a kérelm
a kér
kérelmezőnagykorú
nagykorú közeli
nagykorú
közeli
hozzátartozójának
aláírása
nagykorú
közeli
hozzátartozójának
aláírása
________________________________
________________________________
a kérelmező aláírása
a kérelmező aláírása
________________________________ ________________________________
_____________________________________
________________________________
_____________________________________
_______________________________
_____
Tájékoztatás
________________________________
________________________________
_____________________________________
________________________________
_____________________________________
_______________________________
_____
a kérelmező nagykorú közeli hozzátartozójának aláírása aa kérelmező
kérelmező nagykorú
nagykorú közeli
közeli hozzátartozójának
hozzátartozójának aláírása
aláírása a kérelmező
a kérelmező
nagykorú
nagykorú
közeli
közeli
hozzátartozójának
hozzátartozójának
aláírása
aláírása a kérelm
a kér
a kérelmező nagykorú közeli hozzátartozójának aláírása

aa kérelmező
kérelmező
nagykorú
nagykorú közeli
közeli hozzátartozójának
hozzátartozójának aláírása
aláírása
Tájékoztatás
Tájékoztatás

a kérelmező
a kérelmező
nagykorú
nagykorú
közeli
közeli
hozzátartozójának
hozzátartozójának
aláírása
aláírása a kérelm
a kér

a kérelmező nagykorú közeli hozzátartozójának aláírása

aa kérelmező
kérelmező nagykorú
nagykorú közeli
közeli hozzátartozójának
hozzátartozójának aláírása
aláírása

a kérelmező
a kérelmező
nagykorú
nagykorú
közeli
közeli
hozzátartozójának
hozzátartozójának
aláírása
aláírása a kérelm
a kér

________________________________
________________________________
a kérelmező nagykorú közeli hozzátartozójának aláírása

________________________________
_____________________________________
________________________________
_____________________________________
_______________________________
_____
________________________________
_____________________________________
________________________________
_____________________________________
_______________________________
_____
aa kérelmező
kérelmező nagykorú
nagykorú közeli
közeli hozzátartozójának
hozzátartozójának aláírása
aláírása a kérelmező
a kérelmező
nagykorú
nagykorú
közeli
közeli
hozzátartozójának
hozzátartozójának
aláírása
aláírása a kérelm
a kér

A megállapított tanévkezdéshez kapcsolódó rendkívüli települési támogatás a támogatást
A Amegállapított
megállapítotttanévkezdéshez
tanévkezdéshezkapcsolódó
kapcsolódórendkívüli
rendkívülitelepülési
településitámogatás
támogatásaTájékoztatás
atámogatást
támogatást
Tájékoztatás
Tájékoztatás
Tájékoztatás
megállapító határozat véglegessé válásátTájékoztatás
követő
5 napon belül a Sárvári Közös
Önkormányzati
megállapító
határozat
véglegessé
válását
követő
5 napon
belül
a Sárvári
Közös
Önkormányzati
megállapító
határozat
véglegessé
válását
követő
5 napon
belül
a Sárvári
Közös
Önkormányzati
Hivatal Gazdasági és Pénzügyi Irodája utalja, vagy fizeti ki.
Hivatal
Gazdasági
és és
Pénzügyi
Irodája
utalja,
vagy
fizeti
ki.
Hivatal
Pénzügyi
Irodája
utalja,
vagy
fizeti
ki.
A Gazdasági
megállapított
tanévkezdéshez
rendkívüli
települési
támogatás
arendkívüli
támogatást
A
megállapított
tanévkezdéshez
A kapcsolódó
megállapított
kapcsolódó
rendkívüli
tanévkezdéshez
települési
A megállapított
megállapított
kapcsolódó
támogatás
tanévkezdéshez
támogatást
települkk
A
megállapított
tanévkezdéshez
A
megállapított
kapcsolódó
rendkívüli
tanévkezdéshez
A
kapcsolódó
támogatás
rendkívüli
tanévkezdéshez
aalehetőség
támogatást
települ
Amennyiben bankszámlával rendelkeznek, úgy kérjük,
hogy települési
a támogatás
folyósítását
megállapító
határozat
véglegessé
válását
követő
5hogy
napon
a megállapító
Sárvári
Közös
Önkormányzati
Amennyiben
bankszámlával
úgy
kérjük,
a véglegessé
támogatás
folyósítását
lehetőség
megállapító
határozatrendelkeznek,
véglegessé
megállapító
válását
követő
határozat
5 napon
napon
véglegessé
belül
aválását
válását
Sárvári
követő
Közös
határozat
5Önkormányzati
napon
véglegessé
belül aavá
vá
S
Amennyiben
bankszámlával
rendelkeznek,
úgy
kérjük,
hogy
a belül
támogatás
folyósítását
lehetőség
Tájékoztatás
Tájékoztatás
megállapító
határozat
véglegessé
megállapító
válását
követő
határozat
5
belül
megállapító
a
Sárvári
követő
Közös
határozat
napon
véglegessé
belül
S
szerint ne postai készpénz kifizetéssel, hanem
banki átutalással a számlájukraTájékoztatás
kérjék. 5Önkormányzati
Tájékoztatás
Hivatal
Gazdasági
és
Pénzügyi
Irodája
utalja,
vagy
fizeti
ki.
zerint
ne
postai
készpénz
kifizetéssel,
hanem
banki
átutalással
a Pénzügyi
számlájukra
kérjék.
szerint
ne
postai
készpénz
hanem
banki
átutalással
a számlájukra
kérjék.
Hivatal
Gazdasági
éskifizetéssel,
Pénzügyi
Irodája
Hivatal
utalja,
Gazdasági
vagy
és
fizeti
ki.
Irodája
Hivatal
utalja,
Gazdasági
vagyés
fizeti
Pénzügyi
ki. Irodá

Hivatal Gazdasági és Pénzügyi Irodája
Hivatalutalja,
Gazdasági
vagy és
fizeti
Pénzügyi
ki.
Irodája
Hivatal utalja,
Gazdasági
vagyés
fizeti
Pénzügyi
ki. Irodá

A Magyar Posta Zrt. tájékoztatása szerint a postai úton kért támogatást a postás nem
Amennyiben
bankszámlával
rendelkeznek,
úgy
kérjük,
hogy
atelepülési
támogatás
folyósítását
lehetőség
A AMagyar
Posta
tájékoztatása
szerint
a apostai
úton
kért
támogatást
atámogatás
A
megállapított
tanévkezdéshez
A
megállapított
kapcsolódó
rendkívüli
tanévkezdéshez
A
megállapított
kapcsolódó
támogatás
rendkívüli
tanévkezdéshez
támogatást
települ
Magyar
PostaZrt.
Zrt.
tájékoztatása
szerint
postai
úton
kért
támogatást
apostás
postás
nem
Amennyiben
bankszámlával
rendelkeznek,
Amennyiben
bankszámlával
úgy
kérjük,
hogy
rendelkeznek,
Amennyiben
a támogatás
támogatás
folyósítását
bankszámlával
úgynem
kérjük,
lehetőség
hogy
rende
tám
A
megállapított
tanévkezdéshez
A
megállapított
kapcsolódó
rendkívüli
tanévkezdéshez
települési
A
megállapított
kapcsolódó
rendkívüli
tanévkezdéshez
aa hogy
támogatást
kk
Amennyiben
bankszámlával
rendelkeznek,
Amennyiben
bankszámlával
úgy
kérjük,
hogy
rendelkeznek,
Amennyiben
a
folyósítását
bankszámlával
úgy
kérjük,
lehetőség
hogy
rende
aa tám
kézbesíti személyesen, az ügyfélnek kell befáradnia a postahivatalba, emiatt kérjük,
atelepül
szerint
ne postai
készpénz
kifizetéssel,
hanemkövető
banki
átutalással
a számlájukra
kérjék.
ézbesíti
személyesen,
az
ügyfélnek
kell
befáradnia
abanki
postahivatalba,
emiatt
kérjük,
hogy
aátutalással
kézbesíti
személyesen,
az
ügyfélnek
kell
befáradnia
a készpénz
postahivatalba,
kérjük,
hogy
avéglegessé
megállapító
határozat
véglegessé
megállapító
válását
határozat
5 napon
napon
véglegessé
belül
megállapító
aemiatt
válását
Sárvári
követő
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SZÉP-kártya

munkaviszony

ÖSSZESEN:

Erzsébet utalvány

munkaviszony

nem áll fenn, megszűnés dátuma: ____________________
Kelt: ___________________________

Kelt: ___________________________

___________________________
Munkáltató/Megbízó
cégszerű aláírása

 fennáll, kezdete: ____________________

 igen, _________________ Ft-ot

nem áll fenn, megszűnés dátuma: ____________________

egyéb letiltást vonnak:

 fennáll, kezdete: ____________________

 nem

A nevezett jogviszonya ezen igazolás kiállításának a napján:

✃

A nevezett jogviszonya ezen igazolás kiállításának a napján:

 igen, _________________ Ft-ot

___________________________
Munkáltató/Megbízó
cégszerű aláírása

 nem

gyermektartásdíjat vonnak:  igen, _________________ Ft-ot  nem

egyéb letiltást vonnak:

gyermektartásdíjat vonnak:  igen, _________________ Ft-ot  nem

ÖSSZESEN:

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:

egyéb:

munkaviszony

munkaviszony

munkaviszony

Nettó érték (forint)

✃

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:

egyéb:

egyéb:

SZÉP-kártya

egyéb:

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

munkaviszony

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

közfoglalkoztatási jogviszony

munkaviszony

Jogcím

2020. május 1.

Erzsébet utalvány

közfoglalkoztatási bér

közfoglalkoztatási jogviszony

Jövedelemtípus

közfoglalkoztatási bér

Nettó érték (forint)

munkabér

Jogcím

munkaviszony

munkabér

Jövedelemtípus

(A nem kitöltött rovatok kihúzandók!)

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

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

(A nem kitöltött rovatok kihúzandók!)

2020 . _____________ 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 : _____________________)

2020. _____________ 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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Vigyázzunk egymásra,
és sikerülni fog!

2020. május 1.
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A PLATÁNRA
MINDIG SZÁMÍTHATSZ!

Sárvár, Batthyány u. 34/3. (volt Borudvar) Tel.: 06 30 974 6655

www.ekszerszalon.com •

ZOÉ Ékszer

Ideglenes nyitvatartás: H-P 10.00-15.00, SZO 9.00-12.00

Minden nap 11-20 óráig a helyedbe szállítjuk
rendeléseidet, de 15 óráig az étterem előtt
át is veheted, és fizethetsz kártyával!

Karikagyűrűk és
brill köves
eljegyzési gyűrűk

BALLAGÁSI
KEDVEZMÉNYEK!

Nem ismerünk lehetetlent!
Heti akciók, napi menük és egy igazán
változatos étlapból válogathatsz!

BALLAGÁSODRA

Az összevisszaságban találd
meg az egyszerűséget,
a hangzavarban a harmóniát.
A nehézségek közt
mindig ott van
a LEHETŐSÉG!

Arany
ékszerek
beszámítás
esetén

-20%

Türkiz
ékszerek

-1 0 %

!
Dó´lj hátrafutár megoldja!
el

ét
A Platán-

-10%
kedvezménnyel.
Drágakő
ékszerek

Nyugodj meg, mi garantáljuk a biztonságot!
Platán mennyiség, Platán minõség, Platán sebesség!

Elérhetőségeink: 95/312 280 vagy 70/363 7260

Órák

Ne feledd:

-1 0 % -1 0 %

CSOPORT

SEMMI FLANC,
CSAK AZ ÍZ…

és, hogy maradj otthon!

BEFEKTETÉSI ARANYTÖMB

Amit kínálunk:

Saját állományú mu
nkavisz
magyar tulajdonú csa ony
ládi
vállalkozásban.
100%-ban térített Vol
án busz
vagy vonatbérlet. Do
lgozói
vásárlás termékeinkből
, ingyenes
céges buszjáratok.

A TARAVIS Baromfi- és Élelmiszeripari Kft.
Sárvár rábasömjéni üzemébe hosszútávra,
hétfőtől péntekig, munkatársakat keresünk az
alábbi munkakörökbe:

Baromfi-feldolgozó segédmunkás
(egy műszakos munkarend, munkakezdés: 3:40)
Feladatok: tehergépkocsik fogadása, baromfis rekeszek leszedése,
baromfi függesztése, rekeszek tisztára mosása

Csomagológép kezelő, gépBeállító
Feladatok: csomagológépek üzemeltetése, karbantartása.
(többműszakos munkarend)

Hűtőraktáros

(többműszakos munkarend, előny targonca vizsga)

segédmunkás

(állandó délelőtt, munkakezdés 5:40) Feladatok: árumozgatás, rakodás.

kézi Csomagoló

(állandó délelőtt, munkakezdés 5:40)
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Megváltozott munkaképességű munkatársak jelentkezését is várjuk.

25
5
0

92x110_PERFORÁLTRA

E-mail: hr@taravis.hu

@amicsirkenk.gallus

Tel.:

06 70/938-8711

Taravis Kft.
9600 Sárvár, Rábasömjéni út 129.
Mobil: +36 70 938 8711
Web: www.gallus.hu

401990

2019. augusztus 1., csütörtök 17:06:17

Sárvári Hírlap hirdetésfelvétel:

06 30 45 75 035

