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Tovább fejlődhet RÁBASÖMJÉN

FONTOS stratégiai
döntések
A város jövőjét meghatározó
döntéseket hoztak a júliusi
rendkívüli képviselő- testületi
ülésen, ezekkel a lépésekkel
újabb fejlesztések indulhatnak Sárváron.

Dr. Máhr Tivadar alpolgármester, Varga Károly,
Rábasömjén önkormányzati képviselője és Ágh
Péter országgyűlési képviselő sikeres együttműködése a jövő záloga
Sátoros ünneppel tartott ismét falunapot a járványhelyzet
után a művelődési ház udvarán a Rábasömjénért Egyesület.
Ágh Péter országgyűlési képviselő a rendezvényen jelentette
be, hogy kormányzati támogatásból 40 millió forintos útfelújítás valósulhat meg Rábasömjénben. A kultúrház felújítására
pedig nyolcmillió forintot fordíthat a településrész.
Több mint fél évszázada, Sárvár várossá avatása óta szerves
része Rábasömjén az egyesült
településnek. A városrész őrzi hagyományait és kerül a fejlesztések
révén egyre közelebb Sárvárhoz. Az egész napos program jó
hangulatát számos gyermek- és
családi program is gazdagította.
A vidámparki részen volt körhinta, légvár és kötéltrambulin.

A faluünnepen felléptek Sárvár
Város Mazsorett Együttesének
csoportjai, és koncertet adott a
Két Zsivány. A helybélieket és az
érkezőket négyféle étellel főtt teli
kondérok várták a faluvacsorához.
A színes nap tombolával és zenés
mulatsággal zárult.
– Rábasömjén közössége érdemes a támogatásra – fejezte ki
köszönetét Varga Károly, a körzet

önkormányzati képviselője Ágh
Péternek a falunap megrendezéséhez adott támogatásáért is. –
A rábasömjéni falunap sikerének
záloga az összefogás volt – nyilatkozta Tamics Ibolya szervező, a
Rábasömjénért Egyesület elnöke.
– Öröm látni, hogy miközben
Rábasömjén beintegrálódott
a város életébe, falusi hagyományait is sikeresen megőrizte
– fogalmazott Dr. Máhr Tivadar
alpolgármester.
Rábasömjénben a kapott támogatásból tovább fejlődhet a
művelődési ház, az útfelújításra
kapott összeg mellé pedig önkormányzati önrész társul.

Módosították Sárvár településrendezési eszközeit az ülésen,
ezáltal lehetővé válik – többek
között – újabb ipari beruházások
elindítása az ipari parkban, a
lakóházaktól távolabbi területeken. Ez a bővülés a meglévő
munkahelyek megőrzése mellett újabb munkahelyek létrejöttét eredményezheti.
Új beruházási terület kialakításával egy jelentős, 10-15 milliárd
forintos ipari fejlesztés lehetőségét is megteremtették. A Sága
Foods Zrt. tulajdonosa a 84-es
számú főút melletti ingatlanok
alkotta területen egy élelmiszeripari beruházást tervez, amely
300 fő foglalkoztatását tenné
lehetővé.
Kijelölték a hegyközségi temetőhöz vezető kerékpárút
nyomvonalát a Celli úton, valamint az Ostffyasszonyfai és
Almáskerti utcák kerékpározhatóvá tételéhez szükséges területeket is biztosította a testület.
A Sárvár–Csénye közötti kerékpárút létesítéséhez szükséges
településrendezési döntést is
meghozták.
Folytatás a 3. oldalon

LOMTALANÍTÁS LESZ SZEPTEMBERBEN!

Elindult a KÖZÖNSÉGSZAVAZÁS!

Az STKH Sopron Nonprofit Kft. az idei évben is a vegyes hulladékgyűjtésre kötelezett és bevont valamennyi lakossági ügyfele
részére biztosítja a lomhulladék összegyűjtését és elszállítását.
Sárvár település közigazgatási területén szeptember 11-én, 18-án
és 25-én lesz a lomtalanítás közterületi házhoz menő körzetbeosztás szerint. A lomhulladékokat a meghirdetett gyűjtés első napján
6.00-tól, az ingatlanok előtti, szállítójárművel megközelíthető
közterületről folyamatosan szállítják el.
Részletes tájékoztató a 8. oldalon.

Július 31-én lezárult a jelentkezési határidő a „Virágos Sárvárért!”
környezetszépítő versenyre. A zsűri már meg is kezdte a beérkezett pályázatok értékelését, a legvirágosabb házakat és erkélyeket értékes díjakkal jutalmazzák. A virágosítási verseny felhívására érkezett pályázatokból közönségszavazás indult a Sárvár
Lendületben közösségi oldalon. A játékban részt vevőknek nem
kell mást tenniük, csak a nekik tetsző ingatlan fotóját lájkolni.
A legtöbb lájkot kapott ingatlan nyeri el a „Virágos Sárvárért!” verseny közönségdíját.
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ÚJABB JÁRŐRSZOLGÁLAT Sárváron!
A nyári szezonban fokozottan ügyel a sárvári önkormányzat a
város közbiztonságára, így most már egy másik járőrszolgálat
is vigyázza a rendet július elejétől Sárváron – olvasható a hír
Dr. Máhr Tivadar alpolgármester közösségi oldalán.
A járőrpár pénteken és szombaton éjjelente, este 10-től hajnali
4-ig gépjárművel járja és figyeli a
várost egészen szeptember 30-ig.
A vendéglátóegységek, a nagy
létszámú közösségi helyszínek, a
parkok, a játszóterek környékén
járőröznek.
Ha valakinek bejelentenivalója
van, akkor pénteken és szombaton éjjelente, a megadott időtartamban, hívhatja a járőröket a 06
30 850 9325-ös telefonszámon!
Már június elején megkezdte a
munkáját – szintén a sárvári ön-

kormányzat megbízásából – egy
városőrpár is Sárváron, akik folyamatosan járőröznek az utcákon,
ügyelnek a város rendjére. Sárvár
Város Önkormányzata szorosan
együttműködik a rendőrséggel
és a polgárőrséggel is a bűnmegelőzés érdekében, és támogatja a
munkájukat. A Sárvári Rendőrkapitányság járőrei és Sárvár Város
Polgárőr Egyesületének tagjai is
folyamatosan ellenőrzik a város
közterületeit.
Növelték a térfigyelőrendszer
kameráinak számát is.

RUHAVÁLOGATÁS
A Sárvári Gondozási és Gyermekjóléti Központ munkatársai 2021.
augusztus 23-án és 24-én (hétfő, kedd) 8–15 óra között ingyenes
ruhaválogatást szerveznek. Helyszín: Sárvár, Nádasdy utca 26. Érdeklődni: 95/320-148, 95/326-011. Minden érdeklődőt szeretettel
várunk!

Castrum Ferreum Kft.

2021. július 28.
Sárvár Város Önkormányzata

Európai Regionális
Fejlesztési Alap

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

SAJTÓKÖZLEMÉNY
Sárváron befejeződött a szabadidó- és pihenőparkban a kerékpárút-hálózat bővítése. A projekt keretében megépült szakasz a Vadkert körút és a sárvári Horgász-tó észak-nyugati
szegletéből indulva, a Horgász-tó és a Gyöngyös műcsatorna töltésén
halad a Tizenháromváros utcáig. A Tizenháromváros utcában kétoldali
kerékpáros nyom felfestése történt 274 m hosszon. A Tizenháromváros
utca végétől folytatódik a kerékpárút, mely a beépítettség szempontjából még érintetlen szakaszokon halad tovább, majd a város legjelentősebb zöldfelületének minősülő szabadidő- és pihenőparkot és a
Csónakázó-tavat (valójában hat tavat) és környezetét tárja fel eljutva
az Alkotmány utcáig, mely a csatlakozó utakkal kerékpározható belterületi útként elvezet a város egyik legfőbb turisztikai attrakciójához,
a Nádasdy-várhoz.
A Csónakázó-tavakon történő biztonságos áthaladás érdekében felújításra került 2 db gyalogos híd. A kerékpárosok biztonsága érdekében
a Gyöngyös-műcsatorna töltésén védőkorlát került telepítésre.
A család- és gyermekbarát elemként a szabadidőparkban található KRESZ park melletti városi játszótér teljesen megújult.
A Csónakázó-tó körül pihenőpadok, kültéri asztalok és a kerékpárok
tárolására szolgáló kerékpártámaszok kerültek elhelyezésre. A kerékpár pihenő közelében ivókút és nyilvános illemhely is található. A
biztonságot fokozva térfigyelő kamerarendszer, valamint – a hiányzó
részeken – a közvilágítás kiépítése megtörtént. A köztisztaság fenntartását hulladékgyűjtők kihelyezése segíti.
A projektben megépült kerékpárút hossza összesen 1299 méter,
szélessége 2,55 m és 3,5 m között változik, ehhez még 274 m hosszban kerékpáros nyom társul. Így összesen 1573 m kerékpárforgalmi
létesítmény valósult meg a hozzá kapcsolódó létesítményekkel együtt.
A kerékpáros turizmus népszerűsítését szolgálják a megvalósult
marketing eszközök és promóciós akciók. Kialakításra került egy
megyei utazástervező modul (https://visitvas.hu/utazastervezo/).
A turisták útbaigazítását szolgálja a városi kerékpárútvonal térkép,
valamint a matricák. A marketing kampány google és facebook hirdetésekkel, közösségi média postokkal „KVÍZ” játékkal valósult meg.
A megvalósítási időszakban a kontakt találkozások problémakörét egy
virtuális kerékpártúrával helyettesítette a Konzorcium a célcsoport és
a szakemberek irányába.
Támogatási szerződésben megítélt támogatás összege:
500 000 000 Ft
A projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2020.07.01.
A projekt fizikai befejezésének időpontja: 2021.07.31.
Projekt azonosító: TOP-1.2.1-15-VS1-2019-00008
További információ www.sarvarvaros.hu oldalon található vagy
dr. Kulcsár László projektmenedzsertől 06 95/513-112 telefonszámon
vagy kulcsar.laszlo@sarvar.hu e-mail címen kérhető.

MEGVÁLTOZOTT
A SÁRVÁRI TOURINFORM IRODA
CÍME ÉS TELEFONSZÁMA!
Új elérhetőségek:
+36 30 583 7879,
9600 Sárvár, Kossuth tér 8.

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

Fotó: Pajor András
Tördelés: Gyulavári Csaba
Hirdetésfelvétel:
06 30/4575 035
Nyomda: Yeloprint Kft., Dávid Péter
Sokszorosítás helye és ideje:
Szombathely, Géfin Gy. u. 11-13.,
Nyomtatás: 2021. augusztus 16.
Megrendelési sorszám: 2012/1.
ISSN: 0238-9010

SÁRVÁRI HÍRLAP

2021. augusztus 20.

3

TOVÁBB JAVUL a közösségi közlekedés színvonala
Vas megyében tovább frissül az autóbusz járműállomány, és javul a személyszállítás szolgáltatási
színvonala a most üzembe állt tizenhárom, új Credo
Econell 12 típusú szóló buszoknak köszönhetően. A
járművek ünnepélyes keretek között a Sárvár Aréna
parkolójában kerültek bemutatásra. A Volánbusz Zrt.
idei közbeszerzési pályázatának eredményeként érkező félezer új autóbusz közül az első példányokból
kerültek a megyébe.
A Volánbusz 2018-ban indult
jármű-fiatalítási programja keretében eddig 1070 új és korszerű autóbusz állt forgalomba. A
hét darab sárvári és hat darab
szombathelyi telephelyre érkező
autóbuszoknak köszönhetően a
térségben közlekedő helyközi járműállomány közel nyolc százaléka
újul meg.
Az átadón részt vett Majthényi
László, a Vas Megyei Önkormányzat elnöke, Ágh Péter és V. Németh

Zsolt országgyűlési képviselők, Kondora István
Sárvár polgármestere
és Papp László, a Volánbusz humánerőforrás
vezérigazgató-helyettese.
– Észak-Vas megyében számos
közlekedésfejlesztési beruházás
zajlik jelenleg is. A most átadott
korszerű járművek is még vonzóbbá teszik a közösségi közlekedést
– fogalmazott az átadón Ágh
Péter országgyűlési képviselő.

Majthényi László, V. Németh Zsolt, Papp László,
Ágh Péter és Kondora István az új buszok előtt

Új minőséget jelentenek a közlekedésben ezek a buszok, amelyek mindegyike magyar gyártású.
Kondora István a megye összes
polgármestere nevében mondott
köszönetet az új autóbuszflottáért, és kívánt balesetmentes közlekedést a járművek sofőrjeinek és

hozzá kényelmes utazást a buszra
felszállóknak. – Az elmúlt évek
legnagyobb volumenű egyidejű
autóbusz-beszerzése zajlik idén
– hangsúlyozta Papp László, a
Volánbusz humánerőforrás vezérigazgató-helyettese. 

p-ás

EGY MÁSODIK IPARI ZÓNA van kialakulóban Sárváron!
Kialakulóban van Sárvár
északi városrészén egy második ipari zóna, amely magánberuházások segítségével a
következő években folyamatos fejlődéssel lehetőséget
ad új, betelepülő vállalkozások telephely létesítéséhez,
bővítéséhez.
A sárvári önkormányzat, hogy
elősegítse ennek a területnek a
fejlődését, egy 100 millió forintos
beruházás keretében elkezdte
itt a szennyvízhálózat kiépítését,
mivel ennek a jogi és a pénz-

Kondora István polgármester a helyszínen egyeztetett Inokai Csabával,
a kivitelező cég ügyvezetőjével
ügyi feltételei adottak voltak.
A rendszer fejlesztése – figye-

lemmel az északi iparterületen
már megvalósult fejlesztési célú

beruházásokra – már nagyon is
időszerű volt.
A város önkormányzata és a
helyi társadalom szívesen látja
és megbecsüli az üzleti szféra
vállalkozóit. A városban a vállalkozásokat az állami adókon
(gépjárműadó, iparűzési adó) felül
helyi adóteher nem terheli, ezzel
is segítve gazdasági és pénzügyi
boldogulásukat, döntéseiket.
Sárvárt a 84-es főútvonal kerüli
el, amely a várostól 10 km-re találkozik az M86-os számú autóúttal.
A város így négysávos autóúton
érhető el.

FONTOS stratégiai döntések a város jövőjéről
Folytatás az 1. oldalról
A Csónakázó-tónál, a parkolási
gondok enyhítése céljából, egy 8
méter széles területet a garázssornál lévő parkoló bővítésére
használnak fel, és az egyik parkolóban elektromos autó töltőpont
kerül kialakításra.
A Kertvárosban élők nyugalmának biztosítása céljából azt a
döntést hozták a képviselők, hogy
a kertvárosi ingatlanokon maximum két önálló lakás építésére
van lehetőség, társasházak nem

épülhetnek. Meghatározták azt
is a helyi építési szabályzatban,
hogy lakásonként, illetve üdülőnként – a jogszabályban előírtak
szerint – egy-egy parkolót kell
létesíteni az ingatlan területén.
Sárvár Város Integrált Településfejlesztési Stratégiáját 2023-ig
módosították, így a dokumentum már a következő évek fejlesztési elképzeléseit is tartalmazza.
Döntöttek arról is a városatyák,
hogy a Várkerület 33. szám alatt
található volt tourinform irodát,

101 m2 területű üzlethelyiséget
nyilvános eljáráson keresztül
értékesíteni kívánja az önkormányzat.
A koronavírus-járvány okozta,
a kulturális ágazatot érintő károk
hatékony enyhítésére a sárvári
önkormányzat 25 millió forintos
támogatást kapott a Magyar
Kormánytól. A testület döntése
értelmében ezt az összeget
egy szakmai program alapján
a Nádasdy Kulturális Központ
használhatja fel.

Közel harmincéves álom válik
valóra azzal, hogy a Szent László
Kórház és a Csónakázó-tó közötti
területen egy gyógyszálloda
épülhet. Az építkezéshez ideiglenes útcsatlakozást biztosít
az önkormányzat az Alkotmány
utcán keresztül.
Zárt ülésen döntöttek arról,
hogy a Leier Monolit Kft.-vel
tárgyalásokat kezdenek a Sárvár
Aréna mögötti terület megvásárlásáról.
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Fontos a KÖZÖSSÉGEK MEGERŐSÍTÉSE
Ágh Péter országgyűlési képviselő, az Észak-Vas
megyei választókerület
elnöke és Dr. Máhr Tivadar
alpolgármester, a Sárvári
Fidesz elnöke évtizedes
hagyományként idén is
meghívta a választókerület aktivistáit egy kötetlen
együttlétre.
– Sárváron több alkalommal
került sor a polgári esték rendezvényére, ahol az ország ügyei
kerülnek terítékre. Az évente megrendezett pikniken pedig a barátainkat és szimpatizánsainkat hívjuk
össze, hogy egymásból tudjunk
erőt meríteni – mondta Ágh Péter
országgyűlési képviselő
Hidvéghi Balázs, a Fidesz európai
parlamenti képviselője, a fórum

vendége szerint Magyarországot
nem egy szűk elit irányítja, hanem
az emberek összefogása adja a

kell megtalálnia az országnak a
helyes választ. Ennek érdekében
egy nemzeti konzultáció zajlik

Dr. Máhr Tivadar, Ágh Péter, Hidvéghi Balázs és
Kondora István a Fidesz-pikniken

több mint egy évtizede kormányon
lévő Fidesz erejét. – Ezért fontos,
hogy a közösségeinket megerősítsük, együttlétünkkel megmutassuk
az erőnket. Sok fontos kérdésre

most Magyarországon. Ebben az
embereket érintő jelentős témák
szerepelnek, úgy, mint a migráció,
az oktatás és a gyermekvédelem,
gazdasági és adókérdések, továbbá

az Európai Unió működése. Lényeges, hogy elmondjuk mit gondolunk mindezekről – jelentette ki
Hidvéghi Balázs.
A képviselő emlékeztetett arra
is, hogy jövőre országgyűlési választások lesznek Magyarországon,
amin a következő időszak irányáról
fogunk dönteni. Az Orbán Viktor
vezette kormány munkájának
a folytatásához az is kell, hogy
nemzeti érzelmű elkötelezett
szavazópolgárok Sárváron és Vas
megyében is mindenütt megmutassák az erejüket és közösen
cselekedjenek. A fórum után néhány nappal jelentette be Orbán
Viktor miniszterelnök, hogy a
kormány népszavazást hirdet,
miután Brüsszel az oktatási törvény
és a gyermekvédelmi szabályok
módosítását követeli.
p-ás

Megáldották az újraállított KERESZTET
Megáldották az újraállított Tizenháromváros utcai keresztet
a városrész lakóinak jelenlétében. A Sárvári Városszépítő Egyesü-

2021. szeptember 4. 18.00

let, a Sárvári Kerékpár Egylet és Burka Zoltán helytörténet
kutató összefogásának és szervezőmunkájának köszönhetően újulhatott meg a városrészben 1846-ban felállított kőkereszt. Wawrzsák Zsolt a kerékpár egylet elnöke elmondta,
hogy 863 ezer forint pénzadomány és több mint 250 ezer
forintnyi anyagi támogatás segítségével sikerült a keresztet
restauráltatni.

A Tizenháromváros utca lakói
nevében Herkovits Ferenc mondott köszönetet. Az önkormányzat képviseletében Kondora
István polgármester méltatta
a civil összefogást. A megújult
kereszt jól mutatja a közösség
lelki erejét és hitét – szólt a
polgármester, majd a helyi egy-

Földes László HOBO

HALJ MEG ÉS
NAGY LESZEL
KAPUNYITÁS AZ ELŐADÁS MEGKEZDÉSE ELŐTT EGY ÓRÁVAL
Online jegyár: 4990 Ft vásárolható: július 1-től a www.jegymester.hu oldalon
Jegypénztárban vásárolt jegyek ára: 5990 Ft kaphatók augusztus 1-től a Tourinform Irodában
és a Kabos László Filmszínház jegypénztárában nyitvatartási időben.
A rendezvényre a mindenkori járványügyi szabályozások érvényesek.
A szervezők a változtatás jogát fenntartják.

házak képviselői megáldották a
keresztet.
A rendezvényen Juhász Balázs
és Kóta Pál népzenészek működtek közre. Az ünnepséget követően a Sárvári Nagycsaládosok
Egyesülete és a Tizenháromváros
utca lakói látták vendégül a
résztvevőket.

Pénzadományozók utalásai beérkezési sorrend szerint: Záhonyi-Kovács Viktória, Kóbor Miklós, Kovács Imre, Molnár András, Némethné Cseledi Tünde, Tóth Ágota Mária, Herkovits Ferenc, Savanyú
Istvánné, Dr. Kálmán Éva, Horváthné Kovács Mónika, Rosenfeld Istvánné, Szabó Sándor, Dr. Kovács Attila, Haller Ferenc, Brányi Hilda, Alpok
Pro Kft., Horváth Endre, Dr. Máhr Tivadar, Fülöp Anikó, Zsolnai Adél,
Bálintné Szabó Éva, Molnár András, Herkovits Katalin, Kótáné Bölcskei
Zsuzsanna, Kinizsi Horgász Egyesület, Burka Zoltán Pál, Kovács Péter,
Győrvári András, Tomor Cecília, Finta Zsolt, Dr. Kiniczki Piroska, Sárvári
Környezetvédő és Természetbarát Egyesület, Timár Györgyné, West
Immobilien Bt., Kondora István, Szt. Miklós Egyházközösség, Vasi K.u.K
Matrózok Alapítvány, Erős György, Benkő Dóra Katalin, Sulyok György,
Nagy Miklós, Juranits Tamás és neje, Vas megyei Önkormányzat.
Tárgyi felajánlók listája: JÓZSA-ÉP Kft. (Józsa Ferenc), Mozaik
Festékbolt (Kalmár László), Gerbera Virágbolt (Oláh Lászlóné), Császár
Virágbolt (Király József ).
Szervezők: Burka Zoltán, Kulcsár László, Wawrzsák Zsolt.
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2021

ŐSZI/ TÉLI ÉVAD
Kapunyitás: az előadás megkezdése előtt egy órával Helyszín: ZeneHáza Sárvár, Sárvár
Várkerület 31. (a Zeneiskola udvarán) Felhívjuk a figyelmet, hogy a bérlet NEM helyre szól, helyfoglalás érkezési sorrendben! A bérlet ára: Online bérletár: 13.990 Ft www.jegymester.hu
Jegypénztárban vásárolt bérlet: 14.990 Ft a Kabos László Filmszínház jegypénztárában és a
Tourinform Irodában kaphatók nyitvatartási időben. A rendezvényekre a mindenkori járványügyi szabályozások érvényesek. A szervezők a változtatás jogát fenntartják.
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Győrfi
Györfi Anna ének
Kéméndi Tamás harmonika

Váczi Eszter ének
Kónyai Tibor zongora

La Vie en rose Váczi Eszter
sanzonest

2021. szeptember 11. 19 óra

koncertje

2021. szeptember 18. 19 óra

Lengyel Nagy Anna:

Élet_történetek.hu

A kellékes

A mi Józsink – Erzsike

Lázár Kati és Epres Attila előadásában

2021. október 17. 19 óra

Kern András előadásában

2021. november (pontos időpont később)

Pustol a hó

Szarvas József önálló estje

2021. december (pontos időpont később)

INDULHAT
A FELFEDEZÉS?
A MEGÚJULT ŠKODA KODIAQ.

VÉGH AUTÓHÁZ
9700 Szombathely, Csaba utca 10.
Tel.: +36 30 758 3778

PRÓBÁLJA KI KERESKEDÉSÜNKBEN!

A nevezett értékek nem egyes járművekre vonatkoznak, nem részei a tájékoztatónak, hanem a különböző járműtípusok összehasonlítására szolgálnak a 715/2007/EK rendelet jelenleg érvényes előírásainak megfelelően. Ezen értékeket
tai
egyes többletfelszereltségek, tartozékok, valamint a vezetői szokások és egyéb, nem technikai jellegű tényezők (pl. környezeti feltételek) is befolyásolják. Az új személygépkocsi fajlagos üzemanyag-fogyasztási és CO2-kibocsátási adatai
megtalálhatóak az üzemanyag-gazdaságossági ismertetőben, amely ingyenesen hozzáférhető minden eladási helyen és a fogyasztóvédelmi hatóságnál. A kép csak illusztráció.

www.veghauto.hu

skoda_kodiaq_210x148_kerprint.indd 1

A ŠKODA KODIAQ modellek WLTP szerint mért fogyasztása: 4,5–12,1 l/100km, CO2-kibocsátása: 118–274 g/km.
km.

2021. 07. 27. 11:41:20
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STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

Lomtalanítási tájékoztató – 2021. év

Az STKH Sopron és Térsége
Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. értesíti a Tisztelt Lakosságot, hogy az
idei évben is a vegyes hulladékgyűjtésre kötelezett és bevont
valamennyi lakossági ügyfele
részére biztosítja a lomhulladék
összegyűjtését és elszállítását.
Sárvár település közigazgatási területén az éves lomtalanítás időpontja és formája:
2021. szeptember 11., 18.,
25. – közterületi házhoz menő
körzetbeosztás szerint.
Lomtalanítás során kihelyezhető hulladékok: a
közs zolgáltatás keretében
rendszeresített gyűjtőedény
méreteit meghaladó nagydarabos háztartási lomhulladék.
(EWC 20 03 07) Például: kanapé,
ágy, ágybetét, szekrény, fotel,
szék, szőnyeg, kerti bútort stb.
A nagyméretű lomokat (pl.: ágy,
szekrény, ülőgarnitúra) szétszedett állapotban kell kihelyezni
úgy, hogy az kézi erővel könnyen

mozgatható legyen. Az elszállításra kerülő lomhulladék kizárólag
lakossági eredetű lehet!
A lom hulladékokat a meghirdetett gyűjtés első napján
6.00-tól, az ingatlanok előtti,
szállítójárművel megközelíthető közterületről folyamatosan szállítjuk el. A hulladék
mennyiségétől függően ez akár
több napot is igénybe vehet. Egy
adott utcában már befejezett
gyűjtés után kihelyezett lom
hulladékokat nem tudjuk
elszállítani.
Az alábbi hulladékokat
NEM vesszük át!
• zöldhulladék (pl.: kerti hulladék, nyesedék),
• szelektív hulladék (pl.: sárga
és kék zsákban gyűjthető hulladékok),
• állati tetem,
• gazdálkodói-vállalkozói tevékenységből származó hulladék,
• autóbontásból származó
autóalkatrész (pl.: kárpit, szélvédő,
lökhárító stb.),

Sárvár, Alkotmány u. 4.
Hétfő–szombat: 6:00-22:00
Vasárnap: 07:00-18:00

Sárvár, Laktanya u. 2.
Hétfő–szombat: 6:00-20:00
Vasárnap: 07:00-12:00

Sárvár, Tinódi u. 32.

ÜZLETEK

Hétfő–péntek: 7.00-17.00
Szombat: 7.00-14.00
Vasárnap: ZÁRVA

Soproni sör 0,5 l .........................234 Ft/db 468 Ft/l
Arany Fácán Sör 0,5 l ..................200 Ft/db 400 Ft/l
Kőbányai Sör 0,5 l ......................219 Ft/db 438 Ft/l
Heineken sör 0,5 l .......................309 Ft/db 618 Ft/l
Steffl sör 0,5 l .............................229 Ft/db 458 Ft/l
Miller sör 0,33 l ......................... 295 Ft/db 885 Ft/l
Cannabis energiaital 0,33 l ........ 890 Ft/db 2670 Ft/l
Prince sör 0,5 l .......................... 165 Ft/db 330 Ft/l
Nber Energiaital 0,25 l ............... 270 Ft/db 1080 Ft/l
Tutti juice 0,25 l ......................... 195 Ft/db 780 Ft/l
Monster energiaital 0,5 l ............ 350 Ft/db 700 Ft/l
Szentkirályi extra Dús 1,5 l ........ 115 Ft/db 76,6 Ft/l
Naturaqua 1,5 l .......................... 120 Ft/db 80 Ft/l
Új Termékeink: Tutti Juice • Nber Energiaital
• Hell Coffee Coconut/Double Espresso
• Hell Gamer Drink PVP/NOVA/ARCADE-Regenera
www.pontittuzletek.hu • www.facebook.com/pontittuzletek

Szeretettel várjuk Önöket üzleteinkben!

• építési-bontási hulladék (pl.:
mosdókagyló, csempe, WC csésze, ablak, ajtó, üveg, síküveg,
tükör stb.)
• szóródó-, lapátos-, zsákos
hulladék (pl.: Inert, kommunális),
• személy-, teher-, traktor gumiabroncs,
• veszélyes hulladék (pl.: vegyi
anyaggal szennyezett göngyöleg,
permetezőszer, maradék festék,
festékes göngyöleg, akkumulátor, neoncső, azbeszt, gyógyszer,
fáradt olaj stb.),
• elektronikai hulladék (pl.:
selejtes hűtő, televízió, háztartási
gép),
• fém hulladék (pl.: hordó,
ereszcsatorna, drótkerítés, csövek stb.),
• kézi erővel nem rakodható
túlsúlyos, vagy túlméretes hulladék.
A felsorolás nem teljes, csak
az általánosan előforduló hulladékokat tartalmazza. A háztartásokban keletkező veszélyes, illetve egyéb, különleges kezelést

igénylő hulladékok átvételével
kapcsolatban, ajánljuk figyelmükbe Zöldudvarainkat, melyek
működéséről honlapunkon, a
„SZOLGÁLTATÁSAINK-Zöldudvarok üzemeltetése” menüpont
alatt találnak részletes tájékoztatást.
Tisztelettel kérjük Önöket, hogy
lakókörnyezetük tisztaságának
megőrzése érdekében a tájékoztatóban foglaltakat szíveskedjenek betartani! Kollégáinknak a
szabálytalanul kihelyezett hulladékok átvételét, kivétel nélkül
vissza kell utasítaniuk. Amennyiben fenyegetve érzik magukat,
elhagyhatják, veszélyesnek ítélt
szituációkban kötelesek azonnal
elhagyni a helyszínt! Ilyen esetekben lomtalanítás már csak a
következő évre vehető igénybe.
Együttműködésüket és
megértésüket köszönjük!
STKH Sopron és Térsége
Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

A SÁRVÁRI LOMTALANÍTÁS KÖRZETBEOSZTÁSA
Lomtalanítás szeptember 11-én: Ágfalva, Akácfa, Alsógyep,
Bártfa, Csallóköz, Damjanich, Eperjes, Hársfa, Ikervári, Isaszeg,
Jókai Mór, Katalin, Katona József, Kazinczy Ferenc, Komárom,
Munkácsy Mihály, Nefelejcs, Sársziget, Székely, Szombathelyi,
Tulipán, Újmajor, Ungvár, Világos, Arad, Dorottya, Esze Tamás,
Kanizsai, Orsolya, Pálházi Göncz Miklós, Arany János, Baross Gábor,
Bercsényi, Bocskai, Budai Nagy Antal, Erdély, Kassa, Kertekalja,
Kinizsi Pál, Magyari István, Március 15., Mikes Kelemen, Nádasdy
Ferenc, Nagyvárad, Tilosalja, Tinódi Lantos Sebestyén, Tomori Pál
és Tompa Mihály utcák.
Lomtalanítás szeptember 18-án: Bem József, Deák Ferenc,
Dózsa György, Gárdonyi Géza, Gyöngyös, Hunyadi János, Kabos
L., Kemény István, Kisipari üzletsor, Laktanya, Móricz Zsigmond,
Pap köz, Sylvester J., Szegedi Kőrös Gáspár, RÁBASÖMJÉN: Diófa,
Eszti, Mátyás király, Ölbői, Rábasömjéni, Sport és Szent Imre herceg utcák. Balassi Bálint, Ipartelep, Kisfaludy Sándor, Kiss János
altábornagy, Petőfi Sándor utca és LAKÓTELEP, Selyemgyár, Soproni, Uzsoki, Vágóhíd, Vörösmarty Mihály utcák. Attila, Cukorgyár,
Csokonai, Fekete-híd, Madách Imre, Mező, Óvár, Péntekfalui, Rába
köz, Szatmár, Vitnyédi István és Zrínyi Miklós utcák.
Lomtalanítás szeptember 25-én: HEGYKÖZSÉG, Ady Endre,
Alkotmány, Árpád, Batthyány, Berzsenyi Dániel, Hold, Kató köz,
Kossuth tér, Malom, Markusovszky, Posta tér, Széchenyi István,
Tizenháromváros, Várkerület és Vásártér utcák. LÁNKAPUSZTA,
Bartók Béla, Dévai, Kodály Zoltán, Medgyessy Ferenc, Rákóczi
Ferenc, Temető, Újsziget és Vadkert utcák.
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Szeptember 1-től igényelhető a fűtéstámogatás
Sárvár önkormányzata évek óta
– így a 2021. évben is – fűtéstámogatással is segíteni kívánja a sárvári
családokat. A fűtéstámogatás iránti
kérelmeket az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon
a Sárvári Közös Önkormányzati
Hivatal Hatósági Irodájában lehet
előterjeszteni a 2021. szeptember 1-től 2022. március 31-ig
terjedő időszakban.
Kérjük az igénylőket, hogy
– amennyiben azt igénylik – a
személyes ügyintézést megelőzően a kérelem kitöltésével
és a csatolandó igazolásokkal
kapcsolatban időpont egyeztetés céljából előzetesen szíveskedjenek telefonon felvenni
a kapcsolatot az ügyintézőkkel
az alábbi telefonszámok bármelyikén: 95/523-106, 95/523129, 95/523-130, 95/523-157.
Az egyedi és a távhős fűtéstámogatás igénylésére ugyanazon
nyomtatvány szolgál, a kérelem
és a jövedelemigazolás nyomtatványai e lapszámban megtalálhatóak. Kérjük, hogy a jövedelemiga-

zoláson a kérelem benyújtását
megelőző hónapban megszerzett jövedelmet tüntessék fel. Az
adatvédelemmel kapcsolatos
tájékoztató a www.sarvarvaros.
hu/nyomtatvanyok weboldalon, a
Sárvár – Szociális ellátás nyomtatványai menüpont alatt érhető el.
Az Önkormányzat kedvező
döntésének köszönhetően 2021.
február 1-jétől növekedett a fűtéstámogatás jogosultsági jövedelemhatára, eszerint: fűtéstámogatásra a
2021. évben kezdődő fűtési szezonban az a személy jogosult, akinek a
családjában az egy főre jutó nettó
jövedelem a 115.000 forintot, egyedülálló esetén a 143.000 forintot
nem haladja meg. Ettől eltérően
abban az esetben, ha a kérelmező
és a házastársa nyugdíjas (öregségi
nyugdíjban, rokkantsági ellátásban,
rehabilitációs ellátásban részesülnek), vagy ha a kérelmező egyedül
neveli a gyermekét, vagy szervátültetésen átesett, a jövedelemhatár
130.000 forint.
Egyedi fűtési mód esetén csak
a három vagy több kiskorú gyer-

meket nevelő családok, továbbá
a nyugellátásban, nyugdíjszerű
ellátásban részesülő személyek
részesíthetők fűtéstámogatásban.
A kérelemhez az alábbi iratokat kell benyújtani:
1. A családban élők jövedelmének
igazolását a jövedelem típusának
megfelelő irattal (a hírlapból kivágható munkáltatói jövedelemigazolással, bankszámlakivonattal, nyugdíjas esetén a 2021. évi nyugellátás
havi összegéről szóló, a MAGYAR
ÁLLAMKINCSTÁR NYUGDÍJFOLYÓSÍTÓ IGAZGATÓSÁG által kiállított
tájékoztatóval [zöld értesítő] és a
nyugellátás postai feladóvevényével
vagy bankszámlakivonattal).
Az igazolásnak a kérelem benyújtását megelőző havi jövedelmet kell tartalmaznia.
2. A lakáshasználat jogcímét
igazoló iratot, amennyiben a kérelmező nem a lakás tulajdonosa,
vagy nem rendelkezik a lakás tekintetében haszonélvezeti joggal
(pl. bérleti szerződést).
3. TÁVHŐS fűtési mód esetén: a
lakásban igénybevett távhő-szol-

gáltatás díjáról a kérelmező nevére
kiállított, 4 hónapnál nem régebbi TÁVHŐ-számlát. Egyedi fűtés
esetén: a lakásban igénybevett
a kérelmező nevére kiállított, 4
hónapnál nem régebbi gáz-, áramvagy vízszámlát.
4. A 18. életévüket betöltött,
nappali tagozaton tanuló családtag esetén iskolalátogatási
igazolást.
A kitöltött kérelem a
szükséges mellékletekkel együtt postai úton vagy
e-mailben (a hatosag@sarvar.hu
e-mail címre) is benyújtható. Személyes ügyfélfogadásra a fent
megadott telefonszámok valamelyikén, előre egyeztetett
időpontban van lehetőség az
alábbi ügyfélfogadási időpontokban: hétfőn és pénteken 8
és 12 óra között, kedden 13
és 16 óra között, míg szerdán
8 és 12 óra, valamint 13 és 16
óra között. Csütörtökön az
ügyfélfogadás szünetel.
Sárvári Közös
Önkormányzati Hivatal
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Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági Iroda

9600 Sárvár, Várkerület u. 2., levelezési cím: 9601 Sárvár, Pf. 78., telefonszámok: (06 95)523-106, 523-129, 523-130, 523-157

Fűtéstámogatás megállapítása iránti kérelem
B e n y ú j t h a t ó a tárgyév szeptember 1-től a tárgyévet követő év március 31-ig

1. SZEMÉLYI ADATOK
1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok:
neve:

születési neve:
születési helye,
ideje:

anyja neve:

TAJ:
állampolgársága:

Jelölje X jellel, ahol életvitelszerűen él!

□ belföldi lakóhelye:
□ belföldi
tartózkodási helye:
□ levelezési címe:

telefonszám:

____________________

1.2. Az ellátás megállapítása során figyelembe vett személyek adatai

(egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók (házastárs, élettárs, gyermekek)/településszintű lakóhellyel
rendelkező kérelmező esetén a vele életvitelszerűen együtt élő családtagjai)

Rokonsági fok

sorszám

Név

Születési hely, idő

Anyja neve

a kérelmező házastársa/élettársa

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

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

2. JÖVEDELMI ADATOK
2.1. A kérelmező és az 1.2. pontban feltüntetett személyek jövedelme

- havi rendszeres jövedelem (Szt. 10. § (2) bekezdés a) pontja) esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelme
- nem havi rendszerességgel járó és vállalkozásból származó megszerzett jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző 12 hónap alatt
szerzett jövedelem (Szt. 10. § (2) bekezdés b) pontja) egyhavi átlaga
Amennyiben nem volt jövedelme, a megfelelő rovatban ezt a tényt 0 Ft feltüntetésével, vagy kihúzással jelölje!

✃

A jövedelem típusa
Munkaviszonyból és más
foglalkoztatási jogviszonyból
származó
ebből: közfoglalkoztatásból
származó
Társas és egyéni vállalkozásból,
őstermelői, illetve szellemi és
más önálló tevékenységből
származó
Táppénz, gyermekgondozási
támogatások
Nyugellátás és egyéb
nyugdíjszerű rendszeres
szociális ellátások
Önkormányzat, járási hivatal
által folyósított támogatás
Egyéb jövedelem
Összes jövedelem

1.1.

A kérelmező és az 1.2. táblázat sorszámai szerinti személy havi jövedelme (forint)
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3. KÉRELEM

A 2021. november 1-jétől 2022. március 31-éig tartó fűtési időszakban kérem
2021. év ______________________________ hónaptól havi 5000 Ft összegű fűtéstámogatás megállapítását a
_____ Sárvár, ____________________________közter. neve _________ közter. jellege ___ hsz./hrsz. ____ ép. ____ lph. ____ em. ____ajtó
alatti
� lakásra / � házra vonatkozóan.

✃

4. JOGOSULTSÁGI FELTÉTELEKRE VONATKOZÓ TOVÁBBI ADATOK
ÉS NYILATKOZATOK, RENDELKEZÉS A TÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSÁRÓL
Alulírott kérelmező kijelentem, hogy

4.1. A kérelmező által lakott, a 3. pontban megjelölt ház/lakás használatának a jogcíme: (A megfelelőt ’X’ jellel jelölje!)
� tulajdonos, � haszonélvező, � albérlő, � főbérlő, � önkormányzati bérlakás bérlője, � egyéb: ________________________________________
4.2. A 3. pontban megjelölt lakás/ház egyedi fűtési móddal (a távhő-szolgáltató fűtési rendszerébe be nem kapcsolt, egyedi, vagy
egyedileg szabályozható fűtési móddal, pl. gáz, fa, szén) rendelkezik: � igen � nem

Egyedi fűtés (gáz, fa, szén)

4.3. � Az 1.2. pontban közölt adatok alapján családomban három, vagy több kiskorú gyermeket nevelek.
4.4. � Kérelmezőként az alábbi nyugdíj vagy nyugdíjszerű ellátásban részesülök (pl. öregségi nyugdíj, özvegyi nyugdíj, hozzátartozói
baleseti nyugellátás, mezőgazdasági járadék, korhatár előtti ellátás, szolgálati járandóság, rokkantsági ellátás, rehabilitációs ellátás,
bányászok egészségkárosodási járadéka, a rokkantsági járadék, rehabilitációs járadék, hadigondozottak és nemzeti gondozottak pénzbeli
ellátásai, házastársi pótlék, házastárs után járó jövedelempótlék, rokkantsági járadék, rendszeres szociális járadék, központi szociális
segély, vakok személyi járadéka, átmeneti járadék, egészségkárosodási járadék).
(Szíveskedjék feltüntetni annak a nyugdíjszerű ellátásnak a megnevezését, amelyben részesül!)
4.5. A fűtéstámogatás folyósítását egyösszegben a részemre
� a _____________________________–_______________________________–___________________________számú
_______________________________________________ nevén _______________________________________ elnevezésű
pénzforgalmi szolgáltatónál kezelt belföldi pénzforgalmi számla javára,
vagy
� _____________________ város/község _____________________________ közter. neve _____________ közter. jellege
_____ hsz./hrsz. __ ép. __ lph. ____ em. ____. ajtó alatti címre postai kifizetéssel

TÁVHŐ

kérem folyósítani a fűtéstámogatást megállapító határozat véglegessé válását követő 5 napon belül.
4.6. A 3. pontban megjelölt lakás a távhő-szolgáltató fűtési rendszerébe bekapcsolt: � igen � nem
4.7.
�A fűtéstámogatás folyósítását havi rendszerességgel a Sárvári Városgondnokság, Városüzemeltetési és Közszolgáltató
Közhasznú Nonprofit Kft.-hez mint távhő-szolgáltatóhoz utalással kérem, legkésőbb a tárgyhónap 24. napjáig.

5. EGYÉB NYILATKOZATOK

5.1. Tudomásul veszem, hogy a szociális hatáskört gyakorló szerv – az állami adóhatóság útján – ellenőrizheti a kérelemben közölt jövedelmi adatok
valódiságát, továbbá köteles vagyok a feltüntetett adatokban bekövetkezett változást 15 napon belül bejelenteni az eljáró hatóságnak.
5.2. Kérelmező: Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a családomban élő közeli hozzátartozóként feltüntetett személyek életvitelszerűen az
enyémmel megegyező lakcímen élnek.
5.3. Alulírottak nyilatkozunk, hogy a kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
5.4. Alulírottak nyilatkozunk, hogy a kérelemben feltüntetett jövedelmen kívül más rendszeres jövedelemmel vagy a kérelem benyújtását megelőző 12
hónap alatt nem rendszeres vagy vállalkozásból származó jövedelemmel nem rendelkeztem.
5.5. � Alulírottak nyilatkozunk, hogy a www.sarvarvaros.hu/nyomtatvanyok weboldalon, a Sárvár - Szociális ellátás nyomtatványai menüpont alatt
közzétett adatvédelemmel kapcsolatos tájékoztatásban foglaltakat megismertük és tudomásul vettük.
5.6. � Alulírott kérelmező nyilatkozom továbbá, hogy a kérelemre indult eljárásban hozott, a kérelemnek teljes mértékben helyt adó határozat elleni
fellebbezési jogomról lemondok.

Csatolandó dokumentumok:

előző havi jövedelemigazolás (munkáltató által kiállított igazolás, nyugdíjfolyósító tájékoztatója és nyugdíjszelvény vagy bankszámlakivonat)
lakáshasználat jogcímét igazoló okirat (ha nem a kérelmező tulajdonát vagy haszonélvezetét képezi a támogatással érintett lakás)
TÁVHŐS fűtési mód esetén: a lakásban igénybevett távhő-szolgáltatás díjáról a kérelmező nevére kiállított, 4 hónapnál nem régebbi TÁVHŐszámla,
egyedi fűtés esetén: a lakásban igénybevett a kérelmező nevére kiállított, 4 hónapnál nem régebbi gáz, áram-, vagy vízszámla.
A 18. életévüket betöltött, nappali tagozaton tanuló családtag esetén iskolalátogatási igazolás.

________________________________

_____________________________________

________________________________

_____________________________________

a kérelmező nagykorú közeli hozzátartozójának aláírása
a kérelmező nagykorú közeli hozzátartozójának aláírása

a kérelmező nagykorú közeli hozzátartozójának aláírása
a kérelmező nagykorú közeli hozzátartozójának aláírása

________________________________
a kérelmező aláírása
_______________________________

a kérelmező nagykorú közeli hozzátartozójának aláírása

_______________________________

a kérelmező nagykorú közeli hozzátartozójának aláírása

✃

____________________, _______. _____________________________

Alulírott igazolom, hogy ______________________________ (név)

Alulírott igazolom, hogy ______________________________ (név)

 nem

nem áll fenn, megszűnés dátuma: ____________________
Kelt: ___________________________

Kelt: ___________________________

__________________________________________
Munkáltató/Megbízó cégszerű aláírása

 fennáll, kezdete: ____________________

nem áll fenn, megszűnés dátuma: ____________________

 igen, _________________ Ft-ot
A nevezett jogviszonya ezen igazolás kiállításának a napján:

egyéb letiltást vonnak:

 fennáll, kezdete: ____________________

 nem

A nevezett jogviszonya ezen igazolás kiállításának a napján:

 igen, _________________ Ft-ot

__________________________________________
Munkáltató/Megbízó cégszerű aláírása

 nem

 nem

gyermektartásdíjat vonnak:  igen, _________________ Ft-ot

egyéb letiltást vonnak:

gyermektartásdíjat vonnak:  igen, _________________ Ft-ot

ÖSSZESEN:

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

munkaviszony

munkaviszony

munkaviszony

közfoglalkoztatási jogviszony

munkaviszony

Jogcím

(A nem kitöltött rovatok kihúzandók!)

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:

ÖSSZESEN:

egyéb:

SZÉP-kártya

egyéb:

munkaviszony

SZÉP-kártya

Erzsébet utalvány

egyéb:

munkaviszony

Erzsébet utalvány

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

egyéb:

munkaviszony

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

Jövedelemtípus

közfoglalkoztatási bér

munkabér

egyéb:

közfoglalkoztatási jogviszony

közfoglalkoztatási bér

Nettó érték (forint)

egyéb:

munkaviszony

Jogcím

munkabér

Jövedelemtípus

(A nem kitöltött rovatok kihúzandók!)

az alábbi típusú és értékű, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerinti nettó jövedelmet szerezte.

hónapban

az alábbi típusú és értékű, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerinti nettó jövedelmet szerezte.

év.
____________________________________________ munkáltatónál az alábbi jogcíme(ke)n

hónapban

✃

____________________________________________ munkáltatónál az alábbi jogcíme(ke)n

év.

(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!)

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!)

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

✃
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GRAVEL rajt Sárváron
Nyugat-Magyarország első
gravel kerékpáros eseményét Sárvár és Vasvár
között rendezték meg.
A „gravel” szó jelentése
sóder.
A név olyan biciklis műfajt takar,
ahol elsősorban jó minőségű kavicsos, erdei úton haladnak a résztvevők. A Sárvár Arénától indult a
két fő versenyszám, a 80 illetve a
120 km-es kategória, amelynek
célállomása Vasvár volt.
A versenyt szervező Gangel
Marcell számára fontos volt, hogy

szülőföldjére hozza el a kuriózumnak számító bringás eseményt. A
szervezéshez szívesen csatlakozott a Sárvári Kerékpár Egylet is.
A túrán az élményszerzés volt a
meghatározó a kerékpárosok számára – nyilatkozta Wawrzsák Zsolt,
a Sárvári Kerékpár Egylet elnöke.
Az indulókat Dr. Máhr Tivadar
alpolgármester köszöntötte, aki
az esemény után hangsúlyozta:
a különleges kezdeményezésnek
turisztikai vetülete is volt. A sport,
a kikapcsolódás és a turisztika egymás kiegészítői. Sárvár fejlesztéseiben is ez a szemlélet érvényesül.

A Sárvári Gyógy- és Wellnessfürdő
az alábbi munkakörökbe keres kollégákat hosszútávra,
stabil, családbarát munkahelyre:

• Sportanimátor
• Fitness recepciós
• Úszómester

• Medencetakarító
• Medencőr

A jelentkezéseket az allas@sarvarfurdo.hu e-mail címen várjuk!

augusztus 26-án és szeptember
2-án, csütörtökön 17 órakor

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

www.ritmo.hu

30 éve voltak BAJNOKOK
Egy csoportképre is összeálltak a Vas megyei I. osztályú labdarúgó
bajnokságot 1991-ben megnyert kinizsisek, középen Kondora
István polgármester, a jobb szélen Varga Jenő képviselő

Jubileumi összejövetelt
tartottak a rendszerváltozás idején a megyei labdarúgó-bajnokságot megnyert sárvári focicsapat
tagjai. A Nádasdy-várban
rendezett találkozón Kondora István polgármester
köszöntötte a bajnokcsapatot, majd adott át emléklapokat és plaketteket
a jelenlévőknek.
Az 1991-ben a Vas megyei I. osztályú labdarúgó
bajnokságot megnyert
Sárvári Kinizsi csapatának
harmincadik évfordulóján rendezett ünnepi
együttléten a mai öregfiúkban elevenen éltek
az emlékek, mert videó
nem állt rendelkezésre
a történtek megörökítésére.
Az összejövetelen Kondora István polgármester köszöntötte a sárvári
bajnokcsapatot, amely
tíz pont előnnyel, magabiztosan nyerte meg a
küzdelmeket. A Stieber
József edző irányította
egykori csapat játékosa
volt Haraszti Zsolt is, aki
idén a Sárvár FC edzőjeként szintén megnyerte
csapatával a megyei első
osztályú bajnokságot.
– Szerencsére már akkor is egységes sportszemlélet volt a városban. A cukorgyár volt a
csapat fő támogatója
– számolt be Varga Jenő
önkormányzati képvise-

lő, a Sárvári Kinizsi egykori szakosztályvezetője.
Varga László, a csapat volt játékosa, a rendezvény egyik létrehozója a jubileumon visszaidézte:
a sikert azért érhették el egykor,
mert a futballnak éltek és az
összetartás, a közösségi szellem
motiválta őket. Az 1991-es sárvári
bajnokcsapat akkoriban és most is
örömmel volt együtt. Harminc év
múltán is megvan az összetartó
erő a csapat tagjaiban.
p-ás

Teljes körű biztosító váltás ügyintézése,
biztosítás-közvetítés, szerződéskezelés,
ügyintézés, káresemény esetén közreműködés...

instagram.com/riskrisz
fb.com/riskriszsarvar
allrisks.hu | biztositas-sarvar.hu

+36 30 267 59 27

9600 Sárvár, Hunyadi u. 9.
(Szolgáltató ház alatt)
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Újonckén nyerte meg a
Fülöp Borozó és Zöldfa
Italker TSE csapata az NB
III-as tekebajnokság nyugati csoportját.
A megyeszékhelyen sorra került
bajnoki éremátadás után a csapat
tagjai Sárváron tartottak bankettet. A bajnokcsapat tagjai: Bődi
József, Kondora Zsolt, Dugovics
Titusz, Szemes Zoltán, Csuka Péter,
Rövid Péter, Fodor Lajos, Németh
Lajos, Vass László és Fülöp Tamás.
A tekecsapat első NB III-as szezonja nem volt akadálymentes, és

a megnyert bajnokság után sem
biztos, hogy hol folytatja a csapat
a megváltozott szabályok miatt.
A koronavírus-járvány alatt leállított, majd újraindult bajnokságot
végig vezette a Fülöp Borozó és
Zöldfa Italker TSE csapata, azonban a véghajrá izgalmassá vált a
csapat számára.
– Az amatőrbajnokságban már
régóta induló csapat tagjainak jó
egyéni teljesítménye is hozzájárult
az NB III-as bajnokságban való
kitűnő helytálláshoz – számolt be
Fülöp Tamás csapatvezető.
p-ás

rók
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FELMÉRÉS | TERVEZÉS | KIVITELEZÉS

A Taravis Baromfi- és Élelmiszeripari Kft. a GALLUS Csoport tagjaként mintegy 500 munkavállalót foglalkoztat.
Baromfifeldolgozó üzemében zsugortasakos, védőgázas,
tálcás és vákuum csomagolt termékeket gyárt.

Dinamikusan fejlődő csapatunkba új munkatársakat keresünk teljes körű betanítással az alábbi munkakörökbe:

HŰTŐRAKTÁROS

• targoncás jogosítvánnyal
• hétfőtől péntekig, többműszakos munkarendben

ELEKTROMOS KARBANTARTÓ

• villanyszerelő vagy elektroműszerész végzettséggel

KÉZI CSOMAGOLÓ ÉS TERMELÉSI MUNKATÁRS
• hétfőtől péntekig, állandó délelőttös munkarendben
• munkaidő kezdete 5:40-kor
• alkalmazottként és egyszerűsített, alkalmi foglalkoztatásban is

ÜZEMI TAKARÍTÓ

• állandó éjszakás munkakörbe.

BAROMFI-FELDOLGOZÓ SEGÉDMUNKÁS

• egy műszakos munkarend hétfőtől péntekig, munkakezdés: 4:00 óra
Feladatok:
• tehergépkocsik fogadása,
• baromfis rekeszek leszedése,
• baromfi függesztése
• rekeszek tisztára mosása

Miért bennünket válassz?

• saját állományú munkaviszony
egy stabil, folyamatosan
fejlődő, magyar, családi
tulajdonban lévő vállalatnál
• dolgozói vásárlás
termékeinkből
• 100%-ban térített busz- vagy
vonatbérlet
• céges buszjáratok: Vasvárról,
Jánosházáról és Celldömölkről
• Hosszútávú munkalehetőséget
ajánlunk és teljeskörű
betanítást biztosítunk.

Megváltozott munkaképességű munkavállalók jelentkezését is várjuk teljes vagy részmunkaidős munkarendbe! Megtaláljuk a számodra legmegfelelőbb feladatkört!

Munkavégzés helye: Sárvár-Rábasömjén
Jelentkezésed a 70/938-8711-es telefonszámon vagy a hr@gallus.hu e-mail címen várjuk!
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INFO: 0630-947-4701
www.sarvarhaz.hu
INFO: 0630-947-4701
www.sarvarhaz.hu

Minden ami autó!

A megszokott nyitvatartással várjuk Önöket!
Minőségi autószerelés, a higiéniai
szabályok szigorú betartása!
NÁLUNK AZ ÜGYFÉL AZ ELSŐ!

5%
5%

ÁFA-val
ÁFA-val

értékálló APARTMANLAKÁSOK a fürdő
értékálló
APARTMANLAKÁSOK
a fürdő
közelében,
akár üzemeltetéssel is ELADÓK
közelében, akár üzemeltetéssel is ELADÓK

Bőrgyógyászat Sárváron!

Dr. Bognár Enikő
bőrgyógyász-kozmetológus szakorvos

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

Sürgős a javítás? 24 órán belül megoldjuk!*

Szolgáltatások:
• Általános felnőtt- és gyermekbőrgyógyászat
• Szűrővizsgálat
• Elektrosebészeti beavatkozások
• Kozmetológiai kezelések
Rendelési idő: Péntek: 10:00–14:00

Tel.: (+36) 30 4912 043

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

SÁRVÁR SERVICE

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

VÁLOGASS
KEDVEDRE
KÖZEL 60 FÉLE

PIZZÁNKBÓL!
Épületklíma szerelés
forgalmazás
Az államila
g
s
tá
tí
sz
ti
•
s
tá
javí
támogato
tt
lakásfelú
Hőszivattyú
jít
program ási
telepítés
b
segítünk Ö an
or
át
er
en
ng
zo
Ó
nnek,
Autóklíma töltés a kteivrvezéstől
itelezésig!
Épületfal-födém
(tégla vagy beton)
furat készítés
(52-152mm átmérőig)

Hívjon bizalommal!

488 3645
+3630 474 3068 +3620
lessarvaron
facebook: klimaszere

Pizzáinkat már
s,
tejfölös-mustáro
l
pa
ap
és spenótos al
is kérheted!

PIZZÁK
HAMBURGEREK
SALÁTÁK
GYROS TÁL

KÖZKÍVÁNATRA
ATÓ
GYROS TÁL KAPH
JOGHURTOS, VAGY
L!
CSÍPŐS ÖNTETTE
l,
-tó
Ft
PIZZÁK 1150
GYROS TÁL, illetve
,
SALÁTÁK 1450 Ft
HAMBURGEREINK
óak.
1150 Ft-ért kaphat

: 12:00-től 22:00-ig
hétfőtől - szombatig
l 22:00-ig
vasárnap: 15:00-tő
TÁS ÉS DOBOZ
INGYENES KISZÁLLÍ
SÁRVÁRON BELÜL!
+36 30 8 876 876
06 95 32 38 32
szanchopizza
szanchopizza.hu

