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ÖNKORMÁNYZATI

HETILAP

BELVÁROSI
ÉPÍTKEZÉSEK
ÚJ KÖZLEKEDÉSI REND
A FÔTÉR KÖRNYÉKÉN
KÖLTSÉGVETÉS:
MIRE KÖLTJÜK A PÉNZT?
KEZDÔDIK
A LOMTALANÍTÁS
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HIRDETÉS

SZOMBATHELY
Király u. 15. 2%

jutalékért

A Derkovitson szép állapotú cirkó
fûtéses, 44 m2-es 3. emeleti
lakás eladó! Irány ár: 12,9 M Ft.

Vásár teljes gázzal!

Hegyiné H. Hajnalka

15. MOTOMOTION OBERWART

Tel.: 30/361-1115

A Motomotion – a megjelenô 27 márkával – a legnagyobb autóbemutató Délkelet-Ausztriában. Ezzel egy idôben beindul
a Custom-bemutató szenzációs Custom-motorokkal. A kiállítás csúcsa pedig a BMW 5-ös széria.
„Idén elôször, az elsô nemzetközi osztrák motorépítô bajnokság! Büszkék vagyunk arra, hogy itt, Oberwartban az ACA-val,
azaz az Austrian Custom Associationnal megszervezhetjük az
elsô nemzetközi osztrák Custom Bike-építô bajnokságot – mondja Markus Tuider, a Burgenland Messe képviselôje –, és annak
is örülünk, hogy ilyen széles körû a vásár kínálata, minden neves autómárka része a Motomotionnak.”
A „Pannonia Custom Show” keretében új és eddig még nem
látott különlegesen kialakított Custom-motorok láthatók. A motorok közül a Harley Davidson, az Indian Motorcycle, a Victory
Motorcycle, a Honda, a Ducati, valamint a Vespa, a Moto Guzzi
és a BMW is bemutatja modelljeit.
A vásáron az oldtimerek szerelmesei is találnak érdekességeket: szeretettel ápolt amerikai klasszikus autók, extra vagány
limuzinok, Buggys, Dragster és Hot Rods, de látható lesz a kiállításon egy kamion is, ami a Truck Trial Trips-re épült.
A Motomotion és Pannonia Custom bemutatón a pulzus is emelkedhet: az új „autó-játszótéren”ugyanis adott a lehetôség a látogatóknak, hogy kipróbáljanak egy kamiont (akár utánfutóval), egy traktort, egy robogót vagy egy motort.
Nyitvatartás: 2017. 03. 31–04. 02., naponta 9–18 óráig.
Felnôtt jegy: 6 EURO, kedvezményes jegy: 4,50 EURO (diákoknak és nyugdíjasoknak). www.motomtion.at/magyar
(x)

ÉKSZER- ÉS
AJÁNDÉK KUCKÓ

Folyamatos akciókkal
várom vásárlóimat!
Szombathely, Király u. 13.
Nyitvatartás:
H–P: 10.00–12.00, 14.00–16.00
Szo.: 9.00–12.00
Az akcióról érdeklôdjön az üzletünkben.

Tóth-Irimiás Dalma

Kozmetikus, sminktetováló mester,
mûszempilla építô, orvosi
micropigmentációs szakember

ORVOSI MICROPIGMENTÁCIÓ
Veleszületett vagy szerzett
betegségek utáni rejuvenációk:
• Vitilligó-bôrszínnel való színegyezôség képzése
• Hajas fejbôr tetoválás-hiánypótlás
• Areola, azaz mellbimbó rejuvenáció/daganatos
betegségek vagy más balesetek, rendellenességek
következtében sérült bôr újjáépítése,
• Mûtéti vagy baleseti hegszövetek fedése
• Égett bôrfelület optikai fedése

Minôségi
fapelletet és
fabrikettet
Zsiráról!
Várjuk régi és új vásárlóinkat
Zsirán az Undi u. 99. szám alatt
hétköznap 7–13 óráig
Tel.: 06 30/454-1564

www.max2.hu

GSD Agrárprodukt Kft.
Zsira, Undi u. 99.
+36 30/454-1564
e-mail: titkarsag@gsdagrar.hu

Elôzetes konzultációra bejelentkezés/érdeklôdés:
Tel.: +3630/538-9809
Cím: Szombathely Szent Márton u. 27.
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2017. MÁRCIUS 25.

FÓRUMBAN

•

UTÁNAJÁRTUNK

Mire költjük a pénzt az idén?
A legutóbbi közgyûlésen, március 2-án
fogadta el a képviselô-testület a város
idei költségvetését. Úgy terveznek,
hogy a mûködési bevételek többletébôl jut a fejlesztési kiadásokra is.
Ha valaki az elmúlt húsz évben követte
a városi költségvetés alakulását, akkor azt
láthatta, hogy korábban (régebben) a város rendelkezésére álló pénzbôl, ami mûködési és fejlesztési fôfejezetekbôl áll
össze, hol a fejlesztéseket, hol a mûködést tartották elsôdlegesnek, és a forrásokat oda koncentrálták, amit a legfontosabbnak találtak. Természetesen egyik
koncepciót sem lehet sem jónak, sem
rossznak ítélni, az eredményeket mindannyian élveztük, az árát pedig mindannyian fizettük.
Bonyolult, és kényes ügy a költségvetés
készítése. Nyilván minden képviselô számára létezik prioritás, hogy ô mire költené a pénzt – mondta Molnár Miklós alpolgármester a közgyûlés utáni sajtótájékoztatón, magát is beleértve a pénzköltési elképzeléseket gyártó képviselôk
körébe. Mint mondta, neki viszont gazdasági alpolgármesterként legfontosabb dolga: a város költségvetését egyensúlyban tartani, azaz arra ügyelni, hogy
az önkormányzat ne költsön több pénzt,
mint ami – várhatóan, tervezetten – befolyik a kasszába.
Az egyszerû városlakó, polgár persze
ezt kicsit egyszerûbben látja. Vita folyik
arról internetes oldalakon és a buszon,
hogy ki mire költené a pénzt: színházra,
járdára, sportegyesületekre, közterületi

kukákra, romkert-mozaikra, az önkormányzati dolgozók béremelésére. Ami
a költségvetést megalkotó döntéshozók
elsôdleges felelôssége, hogy a (még a város kezében lévô) intézmények számlái ki
legyenek fizetve, legyen közvilágítás, és
a szemét akár a kukákból, akár a parkokból össze legyen szedve. És persze a járdát, parkolót újítsák fel.
Az idei költségvetés bevételi és kiadási
fôösszegét 30 milliárd 444 millió forintban határozta meg a közgyûlés. A mûködési bevétel 16 milliárd forint, a mûködési kiadás pedig 14,8 milliárd forint,
tehát maradt 1,19 milliárd forint mozgástér, amit fejlesztésekre lehet fordítani.
Az önkormányzat saját bevételeinek
legnagyobb részét a helyi iparûzési adóból származó bevételek teszik ki, ez 8,1
milliárd forint. Építményadóból több
mint 1,2 milliárd forintra, gépjármûadóból 250 millió forintra, idegenforgalmi adóból pedig 17 millió forint bevételre számítanak.
A kiadások hasonlóak az elmúlt évihez:
oktatásra 3,2 milliárd forintot, kultúrára 2,2 milliárd forintot, a szociális ágazatra 1 milliárd forintot, az egészségügyre
587,6 millió forintot, az ifjúság- és gyermekvédelem támogatására 660 millió forintot, a sportra 644 millió forintot, az útés hídfelújításokra, a járdák karbantartására 229 millió forintot szánnak a mûködési kiadások között.
Az idén úgynevezett felhalmozási célú
bevétele a városnak (kormányzati vagy
EU-s támogatások) 13 milliárd forint
lesz. Ebbôl finanszírozzák az óvodák,

az MSH, a vásárcsarnok vagy éppen a városháza felújítását, és saját erôbôl finanszírozzák az esetleges önrészeket vagy
a pályázati pénzbôl finanszírozott beruházásokhoz kapcsolódó kisebb munkálatokat. A közgyûlés tavalyi döntése
alapján az idén félmilliárd forintot terveztek út- és járdafelújításra, amit saját
forrásból biztosít a költségvetés.

ÜGYELETES PATIKA
Az ügyelet adott nap reggel
8.00-tól vagy este 20.00-tól másnap
reggel 8.00-ig tart. Az ügyelet
március 25-tôl március 31-ig.
25., Szo – Szent Rita, Vasút u. 3.,
318-078 20.00–8.00; 26., V –
Elefánt, Zanati u. 20., 508-553
19.00–08.00; 27., H – Fagyöngy,
Szûrcsapó u. 23., 508-110
20.00–8.00; 28., K – Fekete Sas,
Paragvári u. 70., 508-242
20.00–8.00; 29., Sze – Patikaplus
(Tesco), Zanati út 70., 500-222
20.00–8.00; 30., Cs – Markusovszky,
Markusovszky L. u. 5., 506-112
20.00–8.00, 31., P – Szent Rita,
Vasút u. 3., 318-078 20.00–8.00
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VISSZAPILLANTÓ • KULTÚRA • IFJÚSÁG

Közös pályázaton a testvérvárosok
Szombathely és Kaufbeuren 25 éve áll testvérvárosi kapcsolatban –, amely számos területen, például politika, egyház, kultúra,
sport, szabadidô – történô együttmûködést
jelent a két város között. A hamburgi „Élô
város” alapítvány 2017 január végén
„A legélôbb testvérvárosi kapcsolat” címmel tett közzé pályázati felhívás a németor-

igaz, és megszívlelendô tanács sokaknak, így a mûvészeknek is. Majd követendô példaként említette a mûvészeti középiskola egykori tanulójának, Mikics Andrásnak az életútját. Ismert, a mûvészt tavaly
az év belsôépítészének választották.
Koczka Tibor azzal zárta gondolatait,
hogy Szombathely is pályázik az Európa
Kulturális Fôvárosa 2023-ban címre, amihez a fiatal, tehetséges alkotóktól is várnak kreatív ötleteket, javaslatokat. A tárlatot szakmai szemmel Sellyei Tamás grafikusmûvész, az iskola tanára méltatta.
A kiállítás április 23-ig tekinthetô meg
a Szombathelyi Képtárban.
Új házat kapott az egyesület

szági települések és testvérvárosai részére, melyre Kaufbeuren és Szombathely
együtt kíván pályázni. Ezt a közös pályázatot írta alá dr. Puskás Tivadar polgármestere, László Kasztner, a kaufbeureni Testvérvárosi Egyesület ügyvezetôje és Johann
Sirch, az egyesület tagja jelenlétében.

Az Alpokalja Nagycsaládos Egyesület a speciálisan hátrányos helyzetû nagycsaládok segítésével, ifjúságvédelemmel foglalkozik. Segítik a három- vagy többgyermekes családokat élelmiszerekkel, ruházattal, háztartási cikkekkel, rendezvényeket, napközis
tábort szerveznek. Az önkormányzat térítésmentesen bocsátott az egyesület rendelkezésére egy 400 négyzetméter alapterületû házat, melyet a SZOVA és önkéntesek újítottak fel. A ház ötven fô befogadására alkalmas. Két nagy terme, konyhája,
gyermekfoglalkoztatója, irodája és társalgója van. A házavató ünnepségén dr. Hende
Csaba országgyûlési képviselô és dr. Puskás
Tivadar polgármester mondott köszöntôt.

szolgáltat. Kérjük a közlekedôket, hogy
a közlekedés biztonsága érdekében
a megváltozott forgalmi rend miatt fokozott óvatossággal és csökkentett sebességgel haladjanak a megjelölt útszakaszokon.
Kezdôdik a Derkovits-hét
A Derkovits-hét 2017. március 31-én
– a meghívóban közzétettekkel ellentétben, technikai okok miatt – nem a Rohonci
úti szobornál, hanem az iskola elôtti téren,
Majthényi Károly szobrászmûvész Derkovits-sztéléjének megkoszorúzásával veszi kezdetét.
A Nagy illiúzióshow
Nagy Jonathán bûvész attraktív show
mûsorral varázsolta el a bûvészet rajongóit
a Sportházban a hét végén. A nagy sikert

Mûvészetis diákok tárlata
Immár hagyományszerûen nyílt kiállítás
a Képtárban a Szombathelyi Mûvészeti
Szakgimnázium legjobb diákmunkáiból,
ezúttal a 2015/2016-os tanév legjobb alkotásait vonultatták fel. – Csak az angol
szótárban elôzi meg a siker a munkát –
emlékeztette Németh Pál mesteredzô

legendás gondolatára Koczka Tibor, Szombathely alpolgármestere az ifjú alkotókat
csütörtökön este az ünnepélyes megnyitón. Hozzátette, bár a Dobópápa ezt elsôsorban a sportolóknak szokta mondani, az szerinte az élet minden területén
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Változik a forgalmi rend
A Terület- és Településfejlesztési Operatív
Program „Szombathely Megyei Jogú Város kerékpárosbarát fejlesztése” címû
projekt lehetôséget biztosít a Bartók Béla körút – Rohonci út közlekedési csomópont átalakítására. A Bartók Béla körúti
ágakon eltérô forgalom nagyságok miatt
indokolt vizsgálni, hogy kisebb költségû
szegélykorrekcióval, sávszélesítéssel, a Csónakázótó irányából érkezôk számára
hosszabb idejû szabadjelzés biztosításával
a jelenlegi torlódások számottevôen csökkenthetôk-e. Ennek modellezésére 2017.
március 27. (hétfô) és 2017. március 31.
(péntek) közötti idôszakban a Bartók Béla körúti ágakon a zöld jelzés idôtartama
módosul, a „menekülô útként” igénybe
vett Kenderesi utca Csónakázótó melletti szakaszán (Tó-vendéglô elôtti parkoló
bejárat és a Liget u.-i csomópont között)
a távlati elképzelések szerinti átmenô
forgalom erre az idôszakra kizárásra kerül a pihenô övezetként funkcionáló Csónakázótó melletti területrôl. A kísérleti jelleggel bevezetendô változások alatt forgalmirend-vizsgálat készül, amely a Bartók Béla körút – Rohonci út csomóponti
átalakításhoz is felhasználható adatokat

aratott mûsorban fellépett Kasza Tibi,
Daren Mágus, a hangulatot még tovább
fokozta az Ataru Taiko együttes.
Omlik az MMIK
Omlásveszélyre figyelmeztetô felirat került ki a volt Megyei Mûvelôdési és Ifjúsági Központ elé. Az intézmény néhány éve
került a megyétôl az állam tulajdonába,
majd megszûnt. Az épület továbbra is állami tulajdonban van. Szombathely kérte, hogy kerüljön az önkormányzat tulajdonába, de hiába. Most omlik, romlik.
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Foxtrott vagy csárdás?
lakosságát is nagy izgalomba hozta”.
A helybeliek százával rohantak a kocsmához, ahol kiderült: szerencsére halálos áldozattal nem járt a verekedés.
„Az eddigi kideritett tényállás szerint az
egyik kocsmai asztalnál perenyei és szombathelyi mulatozók ültek és a közöttük támadt nézeteltérés mérgesedett el késöbb
szinte általános verekedéssé. A korcsma
udvara valóságos hadszintérhez hasonlitott,
szódásüvegek, poharak repültek, kések
villantak meg az esti fényben, sikoltozás,
kiabálás zaja töltötte meg az elöbb még
muzsikától és énekszótól hangos levegôt.”
De miért rontottak egymásnak a felek? Egy
ideig nem tudtak választ kapni a helyszín-

re érkezô csendôrök, ugyanis az ôrizetbe
vett legények közül „többen is olyan ittas
állapotban voltak, hogy kijózanodásukig
ki sem lehetett hallgatni ôket”.
Másnapra aztán már összeállt a kép…
„Az eddigi jelek szerint a verekedést
az váltotta ki, hogy a szombathelyi fiatalemberek foxtrottot akartak huzatni,
míg a perenyeiek a csárdáshoz ragaszkodtak. A cigányok nagy buzgalommal
huzták is egyideig a divatos foxtrottot,
mire a perenyeiekben felfortyant az ôsi
virtus és véget vetettek a nekik nem tetszô zenének. A verekedés hevében a perenyeiek bizony a lovagiasság szabályait
sem nagyon vették figyelembe, így történt meg, hogy több szombathelyi nôt
is megsebesitettek, köztük egy fiatalasszonyt is, akit szintén a szombathelyi
kórházban kötöttek be.”

Legutóbbi játékunk helyes megfejtése: 1936-ban. A Savaria Szimfonikus Zenekar hangversenyére szóló belépôket Káldi Szabolcs, Nyul Ilona, Horváthné Balogh Erzsébet, Zsankó Ferencné és Szép Nikoletta, a sárvári Hotel Bassiana
hidegterápiás utalványait pedig Ábrahám Katalin és Bukitsné Balogh Ilona
nyerte. E heti kérdésünk: Hol tört ki a verekedés? A helyes megfejtést beküldôk között az anyák napi operettgálára szóló belépôket, valamint
Kondorné Melitta Shaolin masszázs utalványait sorsoljuk ki. A megfejtéseket a szerkesztôség címére (Szombathely, Semmelweis I. u. 2. Palace Irodaház, I. emelet), vagy az ujsagiro@savariaforum.hu címre várjuk, március 29-ig.
Kérjük, feltétlenül írják meg telefonszámukat is!

Játék

„Véres verekedés a nagygencsi bucsun
a csárdás és a foxtrott miatt” – 1936. július
26-át írunk, amikor is a Hir címû újság beszámolt a meglehetôsen pikáns esetrôl…
„Tegnap a késô esti órákban az az ijesztô hir terjedt el Szombathelyen, hogy
a nagygencsi bucsun több szombathelyi
fiatalembert agyonszurtak, verekedés
közben. A hir rendkivüli izgalmat keltett
és mindenki megdöbbenve találgatta,
hogy kik lehetnek az áldozatok. Többen
el is indultak Nagygencsre, ahol egyes
hozzátartozóik vettek részt a mulatságon, hogy megtudják, mi történt.”
A hír persze nemcsak pletykán alapul, sajnos a mentôknek is ingázniuk kellett
a buli helyszíne és a kórház között.
„A szombathelyi mentôk elsôízben este
háromnegyed 9 órakor vonultak ki az egyik
nagygencsi vendéglôbe, ahonnan két
vérzôfejü áldozatot szállitottak be a szombathelyi közkórházba. Utána nyomban ismét
visszarobogtak a véres verekedés szinhelyére,
ahol már ujból két bekötözöttfejü ember várta kórházba szállitását.”
A balhé erre már véget ért, „Szerdahelyi
Elek dr. nagygencsi körorvos egymásután
kötözte be a sebesülteket”. A brutális este „természetesen Nagygencs megrémült

A források felkutatásában
a Berzsenyi Dániel Könyvtár munkatársai voltak segítségünkre.

.

A Sabina Zrt.
munkatársakat keres az alábbi munkakörökbe:
• 1 fô gyakorlattal rendelkezô MINÔSÉGELLENÔRT,
• 1 fô targoncavezetôi engedéllyel rendelkezô RAKTÁROST és
• 2 fô TAKARÍTÓNÔT.

RENDELÉS: NONSTOP
Szombathely, Bartók B. krt. 9/B

Telefon: 94/310-034

Érdeklôdni: Boros Eszternél a +36/94-501-037-es telefonszámon.

www.allatkorhaz.com

IDÔJÁRÁS-ELÔREJELZÉS
Dátum

Idôkép

Hômérséklet

Március 25., szombat

Gyengén felhôs
idô várható

5˚C

13˚C

Március 26., vasárnap

Enyhe zápor várható

4˚C

11˚C

Március 27., hétfô

Esô várható

4˚C

14˚C

Március 28., kedd

Zápor várható

6˚C

16˚C

Március 29., szerda

Derült, napos
idô várható

7˚C

18˚C

Március 30., csütörtök

Derült, napos
idô várható

7˚C

16˚C

Március 31., péntek

Derült, napos
idô várható

7˚C

16˚C

akár
Olvasószemüveg

8.990 Ft-tól.

További ajánlatunkról érdeklôdjön üzletünkben vagy
a www.sargazebraoptika.hu oldalunkon.
Az ajánlat komplett szemüveg rendelése esetén 03.01–04.30-ig érvényes.
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lehozta a városházáról kapott közleményt –, sokakat meglepetésként ért,
hogy a Kôszegi utca például kétirányú
lett, de nem lehet rajta keresztül sem
megközelíteni a Berzsenyi teret.
Összefoglaljuk ismét, hogyan lehet
közlekedni a belváros ezen részén:
A forgalomkorlátozás és útlezárás a Fô
tér 14.–Széchenyi utca 10. számú házak
közötti szakaszát érinti, melynek megközelítése a Petôfi utcától a Szily János

A Kôszegi utcai intézmények, illetve
egyéb szolgáltatást biztosító létesítmények megközelítése miatt a Kôszegi utcában a jelenlegi egyirányú forgalmi
rend helyett kétirányú forgalmi rendet
alakítottak ki a Mártírok tere és a Fô
tér 14. számú ház között.
A jármûvek a Fô téren lévô taxi állomásnál tudnak megfordulni.
A kétirányú forgalom lefolyását folyamatosan (éjjel-nappal) üzemelô háromfogalmú fényjelzô készülék telepítésével biztosítják. Mivel a jelzôlámpák
által irányított szakaszban szabályozatlan „Kijelölt gyalogos átkelôhely” nem
lehet, ezért itt a zebrát megszüntették,
ezt mindkét oldalon 150 cm magas narancssárga színû mûanyag védôhálóval

utcáig az egyirányú Kôszegi és Széchenyi utcákon keresztül történik.
A Széchenyi utca útépítésének ideje
alatt azt csak az építési és korlátozottan az ingatlan tulajdonosi forgalom
veheti igénybe, illetve az aszfaltozási
munkák idejére teljes szélességben lezárásra kerül a fenti útszakasz. A Széchenyi utca részleges lezárása március
20-tól várhatóan április 30-ig tart.

is jelzik. A Berzsenyi téren csak építési forgalom bonyolódhat.
Az ivóvízvezeték-rekonstrukció a Szily
János, majd a Hollán Ernô utcában félpályás útlezárás mellett folyik, I. ütemben a Szily János utcában, II. ütemben
a Hollán Ernô utcában. A rekonstrukciós munkák elôre láthatóan két hónapig tartanak. Ezt követôen kezdôdnek
a burkolatfelújítási munkák.

Felújítják a Berzsenyi teret
MEGVÁLTOZOTT A FORGALMI REND A BELVÁROSBAN
Hétfôn kezdôdött a Berzsenyi tér és
környéke felújítása. Az építkezés érinteni fogja a Hollán Ernô utca elejét és
a Szily János és Széchenyi utcát is.
A forgalmi rend a belvárosban megváltozott, ami alaposan megkeverte
az autósokat a Kôszegi utcában.
A beruházás elindulásáról dr. Puskás
Tivadar polgármester, dr. Takátsné dr.
Tenki Mária, a körzet önkormányzati

képviselôje, dr. Kohuth Viktor, a Vasivíz
Zrt. vezérigazgatója, Hegyi Zoltán,
a Swietelsky Magyarország Kft. ügyvezetô igazgatója és Lakézi Gábor, az önkormányzat Városüzemeltetési Osztályának vezetôje tartott sajtótájékoztatót pénteken.
A téren a legnagyobb változás, hogy
a parkoló megszûnik, helyén új burkolat, növényzet, utcabútor és egy szökôkút lesz. Dr. Puskás Tivadar polgármester türelmet kért a munkálatok idején
várható nehézségek miatt, az eredmény egy megújult barokk tér lesz. Dr.
Takátsné dr. Tenki Mária azt hangsúlyozta: az, hogy a belváros sétálóövezete bôvül, egy európai trend, a nagyvárosokban egyre több helyet kapnak
a gyalogosok, Szombathely is ezt a példát követi. A megszûnt parkolókat
a Kôszegi utcában létesítendô új parkoló építésével pótolják.
Dr. Kohuth Viktor azt emelte ki, hogy
belváros elsô a város legelsô vízvezetékét cserélik ki a Szily János utcában a projekthez kapcsolódva. A munkálatok
hétfôn elkezdôdtek, és bár széles körben
történt tájékoztatás a forgalmi változásokról – lapunk is teljes terjedelmében
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EGYIRÁNYÚ A HADNAGY UTCA
Lakossági és képviselôi kezdeményezésre a Gazdasági és Városstratégiai
Bizottság 2016. szeptemberi döntése alapján a Hadnagy utca forgalmi rendjének felülvizsgálata megtörtént. A vizsgálatban foglalt javaslattal, a Hadnagy utcában a Horváth B. krt. és a Deák F. u. közötti szakaszon egyirányú
forgalmi rend bevezetésével a bizottság 2017. januári ülésén egyetértett.
A Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Osztálya tájékoztatja a tisztelt Lakosságot, hogy 2017. március 20. (hétfô) napjától a Szombathely,
Hadnagy utcában a Horváth B. krt. és a Deák F. u. közötti szakaszon egyirányú forgalmi rendet vezettek be. A Hadnagy utca érintett szakaszán a jármûvek a Horváth B. krt. felôl a Deák F. utca irányába haladhatnak.
Kérjük a közlekedôket, hogy a közlekedés biztonsága érdekében a megváltozott forgalmi rend miatt fokozott óvatossággal és csökkentett sebességgel haladjanak a megjelölt útszakaszokon.
Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Osztály
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2017. MÁRCIUS 25.

KI MIT TUD AZ AGORÁBAN
A héten zajlott az Agora Gyermek Mûvészeti Fesztiválja a Mûvelôdési és
Sportházban. A már hagyományosnak mondható rendezvényen több
elôadó-mûvészeti ágban mérhették össze tehetségüket a szombathelyi,
vasi diákok a kisiskolás korosztálytól a középiskolásokig. A jelentkezôk
versmondás, mese-, prózamondás, népdaléneklés, népi hangszer, mai dal
éneklés, modern és kortárs tánc és egyéb kategóriában mutathatták meg
mit tudnak.

K I H I R D E T E T T
R E N D E L E T E K
Tájékoztatom Szombathely Megyei
Jogú Város polgárait, hogy 2017.
március 3. napján kihirdetésre került az alábbi rendelet: Szombathely
Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyûlésének 7/2017.(III.3.) önkormányzati rendelete a személyes
gondoskodást nyújtó szociális és
gyermekjóléti ellátások térítési díjáról szóló 11/1993.(IV.1.) önkormányzati rendelet módosításáról.
2017. március 7. napján kihirdetésre kerültek az alábbi rendeletek:
Szombathely Megyei Jogú Város
Önkormányzata Közgyûlésének
4/2017.(III.7.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017. évi
költségvetésérôl, Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyûlésének 5/2017.(III.7.) önkormányzati rendelete a Polgár-

mesteri Hivatalban és a Közterületfelügyeletnél dolgozó köztisztviselôk közszolgálati jogviszonya egyes
kérdéseirôl szóló 17/2012.(IV.5.)
önkormányzati rendelet módosításáról, Szombathely Megyei Jogú
Város Önkormányzata Közgyûlésének 8/2017.(III.7.) önkormányzati
rendelete a közterület használatának szabályairól szóló 2/2011.(I.31.)
önkormányzati rendelet módosításáról, Szombathely Megyei Jogú
Város Önkormányzata Közgyûlésének 9/2017.(III.7.) önkormányzati
rendelete a fizetôparkolók mûködésének és igénybevételének rendjérôl szóló 21/2012.(V.10.) önkormányzati rendelet módosításáról,
továbbá 2017. március 8. napján
kihirdetésre került az alábbi rendelet: Szombathely Megyei Jogú
Város Önkormányzata Közgyûlésének 6/2017.(III.8.) önkormányzati
rendelete Szombathely Megyei Jo-

gú Város Helyi Építési Szabályzatáról, valamint Szabályozási Tervének
jóváhagyásáról szóló 30/2006.(IX.7.)
önkormányzati rendelet módosításáról, valamint 2017. március 6.
napján kihirdetésre kerültek a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. március 2-ai Közgyûlésén hozott 35/2017.(III.2.) –
71/2017.(III.2.) Kgy. számú normatív
közgyûlési határozatok. A rendeletek és határozatok a Polgármesteri
Hivatal hirdetôtábláján kifüggesztésre kerültek, illetve elektronikus formában a rendeletek a www. szombathely.hu/kozgyules/rendeletek-valtozasmutatoja/ menüpont alatt, a határozatok pedig a www. szombathely.hu/kozgyules/e-kozgyules/kozgyulesi-hatarozatok/ menüpont alatt
olvashatók.
Szombathely, 2017. március
Dr. Károlyi Ákos jegyzô
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FOGADÓÓRA

VÍZ VILÁGNAPJA: SOK NEVEZÔ,
SZÍNVONALAS ALKOTÁSOK

Kelemen Krisztián, Szombathely Megyei Jogú Város 9. sz. választókerületének önkormányzati képviselôje 2017. március 28-án
(kedden) 16.00–17.00 óráig a Napsugár Óvodában (Szombathely,
Pázmány P. krt. 26/a.) fogadóórát tart.
Dr. Takátsné dr. Tenki Mária, Szombathely Megyei Jogú Város 8. sz.
választókerületének önkormányzati képviselôje, a Fidesz Szombathelyi Szervezetének alelnöke, 2017. március 28-án (kedden) a Fidesz-irodában (Szombathely, Szent Márton u. 10.) 16.00–17.00 óráig fogadóórát tart, majd 17.00–18.00 óráig ingyenes jogi tanácsadást nyújt.
Horváth Soma, Szombathely Megyei Jogú Város 4. sz. választókerületének önkormányzati képviselôje 2017. március 29-én (szerdán) 16.30–17.30 óráig a Szombathelyi Váci Mihály Általános Iskolában (Szombathely, Váci M. u. 11.) fogadóórát tart.

L O M TA L A N Í T Á S
Szombathely Megyei Jogú Város
Önkormányzata tavaszi lomtalanítási akciót hirdet a SZOMHULL Nonprofit Kft. szervezésében. Az elôzô
évhez hasonló módon, idén is hat
körzetben történik a gyûjtés.
Az akció során a lakosság megszabadulhat a rendszeres hulladékgyûjtés
során el nem szállítható (a szabványos szeméttároló edényzetbe a méretük miatt el nem helyezhetô), a lakásban, háztartásban feleslegessé
vagy selejtessé vált tárgyaktól (bútor,
eszköz stb.). A város lakóterületét tehát hat részre osztva, hat szombati
napon történik a gyûjtés.
Az elsô nap 2017. április 1., a terület
pedig: a Thököly I. utcától északra
esô városrész a Perint és Gyöngyös
patak között a Petôfi S. utcáig, valamint a Szt. Márton utcától északra
a Gyöngyös patak és a vasútvonal
között a volt bucsui vasút nyomvonaláig (tehát a belváros, valamint
a Sugár u. – Hadnagy u. – 11-es huszár út környéke, Lovas u. környéke).
A második nap 2017. április 8., a terület pedig: Petôfi S. – 18-as honvéd utcáktól északra esô városrész a Perint
és a Gyöngyös patak között a Váci M.
utcával bezárólag (tehát a Derkovitsltp., valamint az Akacs M., Szabó M.,
Deák F., Engels F. utcák környéke, ill.
a 14 emeletes mögötti utcák).
A harmadik nap 2017. április 22.,
a terület pedig: a Szt. Márton u. és
Thököly I. utcáktól délre esô városrész, melyet keletrôl a vasútvonal,
nyugatról a Perint patak, délrôl
a Szt. Gellért u. határol (tehát a bel-
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város déli része, Joskar-Ola-ltp.,
KISZ-ltp., Százhold városrész a Szt.
Gellért utcával bezárólag).
A negyedik nap 2017. május 6., a terület pedig: a Perint pataktól nyugatra esô városrész a Jáki úti temetôvel
bezárólag (ide tartozik Olad, az oladi
ltp., a Csónakázótó környékétôl a Jáki úti temetôig húzódó városrész).
Az ötödik nap 2017. május 13., a terület pedig: a kôszegi–szentgotthárdi
vasútvonaltól keletre esô városrész,
az ipartelep utcái, (Zanat már nem!),
valamint a volt bucsui vasúttól északra esô városrész (Kámon, Herény,
Stromfeld-ltp., Bébic-ltp., Éhen Gyula-ltp., Pick-ltp., Minerva-lakópark).
Dél felôl a Csaba u.-ig bezáróan.
A hatodik nap 2017. május 20. a terület pedig: A Ferenczy I. – Szt. Gellért – Csaba utcák vonalától délre
esô városrész (tehát a Hajnóczy u.,
Újperint, Petôfi-telep, valamint
a Diófa u. környéki ltp., Gyöngyösszôlôs, Gyöngyöshermán és Szentkirály), illetve Zanat városrész.
Nyomatékosan felhívjuk a lakosság
figyelmét, hogy az érvényben lévô,
a hulladékról szóló 2012. évi
CLXXXV. törvény értelmében a lomtalanítási akcióba a következô hulladéktípusok nem tartoznak bele,
s ezért elszállításra sem kerülnek:
kerti hulladék, nyesedék, (zöld hulladék), állati tetem, trágya, bontásból
származó autóalkatrész (kárpit, szélvédô, lökhárító stb.), építési törmelék (mosdókagyló, csempe stb.), lapátos hulladék, gumiabroncs, veszélyes hulladék (pl. permetezôszer
göngyöleg, -maradék, festék, festékes göngyöleg, akkumulátor, neon-

Az idei évben is hirdetett rajzpályázatot a megye általános iskolásai számára VASIVÍZ Zrt. a víz világnapja alkalmából. Több száz alkotás érkezett
a felhívásra, ugyancsak nehéz dolga
volt a zsûrinek a felnôttek számára
kiírt fotópályázaton értékelésekor,
rendkívül színvonalas alkotások közül
kellett választaniuk. A diákok munkái
közül különdíjjal jutalmazták az újrahasznosított alapanyagokból készített alkotást a „Szennyvizek? Tiszta vizet!" mottó kapcsán. A képzômûvészeti pályázaton az alsó és felsô tagozatos tanulók közül 20 diák,
a fotósok közül pedig 6 díjazott vehette át jutalmát a február 20-án megrendezett díjátadó ünnepségen.

csô, hullámpala, gyógyszer, fáradt
olaj, olajos-üzemanyagos göngyöleg
stb.), elektronikai hulladék (pl. selejtes hûtô, televízió, háztartási gép).
A ki nem helyezhetô hulladékok
egyes fajtáját a SZOVA Zrt. díjtalanul átveszi a Körmendi úti Hulladékudvarban! Lim-lomot az akció
napján reggel 7.00-ig, szállítójármûvel megközelíthetô közterületre kell kirakni. Így jelentôsen csökkenthetô a guberálás miatti
szennyezés veszélye. Kérjük, hogy
a lim-lom szelektált kirakásával
(külön rakva pl. fém, fa, karton
stb.), és a papírból készült termékek (újság, kartondoboz stb.) kötegelésével segítsék munkánkat. Bôvebb felvilágosítás az 06-94/314575 telefonszámon kérhetô. A limlom akció a lakosságra vonatkozik,
intézményekre, vállalkozásokra,
kereskedelmi egységekre nem!
Szombathely Megyei Jogú Város.
Polgármesteri Hivatal, Városüzemeltetési Osztály
Szombathely Megyei Jogú Város
Önkormányzata 2017. április 1-én,
szombaton tehát az alábbi városrész lakosságának szervez lomtalanítási akciót a SZOMHULL Nonprofit Kft. közremûködésével.
A terület: a Thököly I. utcától
északra esô városrész a Perint és
Gyöngyös patak között a Petôfi S.
utcáig, valamint a Szt. Márton utcától északra a Gyöngyös patak és
a vasútvonal között a volt bucsui
vasút nyomvonaláig (tehát a belváros, valamint a Sugár u. – Hadnagy u. – 11-es huszár út környéke, Lovas u. környéke).
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

határozatlan idôre teljes munkaidôre
szóló alkalmazás. vagyonnyilakozattételi eljárás lefolytatása. A pályázat
részeként benyújtandó iratok, igazolások: részletes szakmai önéletrajz,
amely igazolja az 5 év szakmai gyakorlat meglétét; az álláshely betöltéséhez
szükséges végzettség, szakképzettség
meglétét, továbbá, amennyiben nyelvvizsgával rendelkezik, az idegennyelvtudást igazoló okmány(ok) másolata;
a Szombathelyi Gazdag Erzsi Óvoda
fejlesztésére, vezetésére vonatkozó
program; 30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen
elôélet, valamint annak igazolására,
hogy a pályázó nem áll a Kjt. 20. § (2)
bekezdés d) pontjában foglalt büntetôeljárások hatálya alatt és vele szemben nem állnak fenn a (2d) és (2e) bekezdésben foglalt kizáró okok, továbbá annak igazolására, hogy a pályázó
nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya
alatt; a pályázó nyilatkozata arról,
hogy a pályázati anyagában foglalt
személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul; a pályázó nyilatkozata arról, hogy a vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatását vállalja; a pályázó nyilatkozata arról, hogy a személyes meghallgatása, valamint a pályázatának elbírálása a bizottság, továbbá
a közgyûlés nyilvános ülésén történhet-e, vagy kéri a zárt ülés tartását;
a pályázó nyilatkozata arról, hogy nem
áll vele szemben a Kjt. szerinti összeférhetetlenség. A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 12. 16.00
óra (postai úton való benyújtás esetén
is). A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatokat papír alapon 5 példányban Szombathely Megyei Jogú
Város polgármesterének címezve
(9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1–3.)
kérjük személyesen vagy postai úton
benyújtani. A pályázattal kapcsolatos
további információt Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Egészségügyi és Közszolgálati Osztály
(9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1–3.
III. emelet 313. szoba; telefon: 94/520176) lehet kérni. A pályázat elbírálásának módja, rendje, határideje: Az Nkt.
70. § (2) bekezdés j) pontja alapján
a pályázó vezetési programjáról a nevelôtestület (szakalkalmazotti értekezlet) véleményt nyilvánít. Az Nkt. 83. §
(3) – (4) bekezdése alapján a fenntartó
a közoktatási intézmény vezetôjének
megbízásával összefüggô döntése elôtt
beszerzi az alkalmazotti közösség, az
óvodaszék, a szülôi szervezet véleményét. A munkakör betöltésérôl Szombathely Megyei Jogú Város Közgyûlése

nevelôtestületi véleményezési határidô lejártát követô harmincadik napot
követô képviselô-testületi ülésén dönt.
Szombathely, 2017. március 2.
Dr. Puskás Tivadar
Szombathely Megyei Jogú Város
Polgármestere
•••
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlése a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a SZOMBATHELYI KÔRÖSI
CSOMA SÁNDOR UTCAI ÓVODA
ÓVODAVEZETÔ (magasabb vezetô)
beosztás betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony idôtartama: Határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony. Foglalkoztatás jellege: Teljes
munkaidô. A vezetôi megbízás idôtartama: A vezetôi megbízás határozott
idôre, 2017. 08. 01–2022. 07.31. szól.
A munkavégzés helye: Vas megye,
9700 Szombathely, Kôrösi Csoma Sándor utca 7. A beosztáshoz tartozó,
illetve a vezetôi megbízással járó lényeges feladatok: az intézmény szakszerû és törvényes vezetése a vonatkozó jogszabályok alapján, a feladatellátáshoz szükséges személyi-tárgyi feltételek biztosításáról való gondoskodás,
a magasabb vezetôi feladatok ellátása.
Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és
a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a nemzeti köznevelésrôl szóló
2011. évi CXC. törvény 8. melléklete,
valamint pedagógusok elômeneteli
rendszerérôl és a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történô végrehajtásáról szóló 326/2013.
(VIII.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) rendelkezései
az irányadóak. Magasabb vezetô beosztás ellátására megbízást az kaphat,
aki a munkáltatóval közalkalmazotti
jogviszonyban áll vagy a megbízással
egyidejûleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhetô. Pályázati feltételek: magyar állampolgárság; büntetlen
elôélet; a pályázó nem áll a Kjt. 20. § (2)
bekezdés d) pontjában meghatározottak miatti büntetôeljárás hatálya alatt;
cselekvôképesség; Képesítési feltétel:
a nemzeti köznevelésrôl szóló 2011. évi
CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 67.
§ (1) bekezdésében foglaltak alapján:
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Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlése a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a SZOMBATHELYI GAZDAG
ERZSI ÓVODA ÓVODAVEZETÔ (magasabb vezetô), beosztás betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony idôtartama: Határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony. Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidô. A vezetôi megbízás
idôtartama: A vezetôi megbízás határozott idôre, 2017. 08. 01 – 2022. 07. 31.
szól. A munkavégzés helye: Vas megye, 9700 Szombathely, Krúdy Gyula
utca 2. A beosztáshoz tartozó, illetve
a vezetôi megbízással járó lényeges
feladatok: az intézmény szakszerû és
törvényes vezetése a vonatkozó jogszabályok alapján, a feladatellátáshoz
szükséges személyi-tárgyi feltételek
biztosításáról való gondoskodás, a magasabb vezetôi feladatok ellátása. Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és
a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a nemzeti köznevelésrôl szóló
2011. évi CXC. törvény 8. melléklete,
valamint pedagógusok elômeneteli
rendszerérôl és a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történô végrehajtásáról szóló 326/2013.
(VIII.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) rendelkezései
az irányadóak. Magasabb vezetô beosztás ellátására megbízást az kaphat,
aki a munkáltatóval közalkalmazotti
jogviszonyban áll vagy a megbízással
egyidejûleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhetô. Pályázati feltételek: magyar állampolgárság; büntetlen
elôélet; a pályázó nem áll a Kjt. 20. §
(2) bekezdés d) pontjában meghatározottak miatti büntetôeljárás hatálya
alatt; cselekvôképesség; Képesítési feltétel: a nemzeti köznevelésrôl szóló
2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 67. § (1) bekezdésében foglaltak alapján: az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakör betöltéséhez szükséges felsôfokú
iskolai végzettség és szakképzettség,
pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetôi szakképzettség,
legalább 5 év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat, a nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan idôre, teljes munkakörbe szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejûleg pedagógus munkakörben történô,
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az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakör betöltéséhez szükséges felsôfokú iskolai végzettség és szakképzettség, pedagógus
szakvizsga keretében szerzett intézményvezetôi szakképzettség, legalább
5 év pedagógus munkakörben szerzett
szakmai gyakorlat, a nevelési-oktatási
intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan idôre, teljes
munkakörbe szóló alkalmazás vagy
a megbízással egyidejûleg pedagógus
munkakörben történô, határozatlan
idôre teljes munkaidôre szóló alkalmazás. vagyonnyilakozat-tételi eljárás lefolytatása. A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: részletes
szakmai önéletrajz, amely igazolja
az 5 év szakmai gyakorlat meglétét;
az álláshely betöltéséhez szükséges
végzettség, szakképzettség meglétét,
továbbá, amennyiben nyelvvizsgával
rendelkezik, az idegennyelv-tudást
igazoló okmány(ok) másolata; a Szombathelyi Kôrösi Csoma Sándor Utcai
Óvoda fejlesztésére, vezetésére vonatkozó program; 30 napnál nem régebbi
hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen elôélet, valamint annak igazolására, hogy a pályázó nem áll a Kjt. 20.
§ (2) bekezdés d) pontjában foglalt
büntetôeljárások hatálya alatt és vele
szemben nem állnak fenn a (2d) és (2e)
bekezdésben foglalt kizáró okok, továbbá annak igazolására, hogy a pályázó nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt; a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul; a pályázó nyilatkozata arról, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatását vállalja;
a pályázó nyilatkozata arról, hogy
a személyes meghallgatása, valamint
a pályázatának elbírálása a bizottság,
továbbá a közgyûlés nyilvános ülésén
történhet-e, vagy kéri a zárt ülés tartását; a pályázó nyilatkozata arról, hogy
nem áll vele szemben a Kjt. szerinti
összeférhetetlenség. A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április
12. 16.00 óra (postai úton való benyújtás esetén is). A pályázat benyújtásának módja: A pályázatokat papír alapon 5 példányban Szombathely Megyei Jogú Város polgármesterének címezve (9700 Szombathely, Kossuth L.
u. 1–3.) kérjük személyesen vagy postai
úton benyújtani. A pályázattal kapcsolatos további információt Szombathely
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Egészségügyi és Közszolgálati Osztály (9700 Szombathely, Kossuth L. u.
1–3. III. emelet 313. szoba; telefon:
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94/520-176) lehet kérni. A pályázat elbírálásának módja, rendje, határideje:
Az Nkt. 70. § (2) bekezdés j) pontja
alapján a pályázó vezetési programjáról a nevelôtestület (szakalkalmazotti
értekezlet)
véleményt
nyilvánít.
Az Nkt. 83. § (3) – (4) bekezdése alapján a fenntartó a közoktatási intézmény vezetôjének megbízásával összefüggô döntése elôtt beszerzi az alkalmazotti közösség, az óvodaszék, a szülôi szervezet véleményét. A munkakör
betöltésérôl Szombathely Megyei Jogú
Város Közgyûlése nevelôtestületi véleményezési határidô lejártát követô
harmincadik napot követô képviselôtestületi ülésén dönt.
Szombathely, 2017. március 2.
Dr. Puskás Tivadar
Szombathely Megyei Jogú Város
Polgármestere
•••
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlése a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a SZOMBATHELYI MARGARÉTA ÓVODA ÓVODAVEZETÔ (magasabb vezetô) beosztás betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony idôtartama: Határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony. Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidô. A vezetôi megbízás
idôtartama: A vezetôi megbízás határozott idôre, 2017. 08. 01 – 2022. 07. 31.
szól. A munkavégzés helye: Vas megye, 9700 Szombathely, Margaréta utca 1. A beosztáshoz tartozó, illetve
a vezetôi megbízással járó lényeges
feladatok: az intézmény szakszerû és
törvényes vezetése a vonatkozó jogszabályok alapján, a feladatellátáshoz
szükséges személyi-tárgyi feltételek
biztosításáról való gondoskodás, a magasabb vezetôi feladatok ellátása. Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és
a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
a nemzeti köznevelésrôl szóló 2011. évi
CXC. törvény 8. melléklete, valamint
pedagógusok elômeneteli rendszerérôl
és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési
intézményekben történô végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Korm. rendelet) rendelkezései az irányadóak. Magasabb vezetô beosztás ellátására megbízást

az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy
a megbízással egyidejûleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhetô.
Pályázati feltételek: magyar állampolgárság; büntetlen elôélet; a pályázó
nem áll a Kjt. 20. § (2) bekezdés d)
pontjában meghatározottak miatti
büntetôeljárás hatálya alatt; cselekvôképesség; Képesítési feltétel: a nemzeti
köznevelésrôl szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 67. § (1) bekezdésében foglaltak alapján: az adott
nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakör betöltéséhez szükséges felsôfokú iskolai végzettség és szakképzettség, pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetôi
szakképzettség, legalább 5 év pedagógus munkakörben szerzett szakmai
gyakorlat, a nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakörben
fennálló, határozatlan idôre, teljes
munkakörbe szóló alkalmazás vagy
a megbízással egyidejûleg pedagógus
munkakörben történô, határozatlan
idôre teljes munkaidôre szóló alkalmazás. Vagyonnyilakozat-tételi eljárás lefolytatása. A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: részletes
szakmai önéletrajz, amely igazolja az
5 év szakmai gyakorlat meglétét; az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét, továbbá, amennyiben nyelvvizsgával
rendelkezik, az idegennyelv-tudást
igazoló okmány(ok) másolata; a Szombathelyi Margaréta Óvoda fejlesztésére, vezetésére vonatkozó program;
30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen elôélet,
valamint annak igazolására, hogy a pályázó nem áll a Kjt. 20. § (2) bekezdés
d). pontjában foglalt büntetôeljárások
hatálya alatt és vele szemben nem állnak fenn a (2d) és (2e) bekezdésben
foglalt kizáró okok, továbbá annak
igazolására, hogy a pályázó nem áll
foglalkozástól eltiltás hatálya alatt;
a pályázó nyilatkozata arról, hogy
a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással
összefüggésben szükséges kezeléséhez
hozzájárul; a pályázó nyilatkozata arról, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatását vállalja; a pályázó
nyilatkozata arról, hogy a személyes
meghallgatása, valamint a pályázatának elbírálása a bizottság, továbbá
a közgyûlés nyilvános ülésén történhet-e, vagy kéri a zárt ülés tartását;
a pályázó nyilatkozata arról, hogy nem
áll vele szemben a Kjt. szerinti összeférhetetlenség. A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 12. 16.00
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óra (postai úton való benyújtás esetén
is). A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatokat papír alapon 5 példányban Szombathely Megyei Jogú
Város polgármesterének címezve
(9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1–3.)
kérjük személyesen vagy postai úton
benyújtani. A pályázattal kapcsolatos
további információt Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Egészségügyi és Közszolgálati Osztály
(9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1–3.
III. emelet 313. szoba; telefon: 94/520176) lehet kérni. A pályázat elbírálásának módja, rendje, határideje: Az Nkt.
70. § (2) bekezdés j) pontja alapján
a pályázó vezetési programjáról a nevelôtestület (szakalkalmazotti értekezlet) véleményt nyilvánít. Az Nkt. 83. §
(3) – (4) bekezdése alapján a fenntartó
a közoktatási intézmény vezetôjének
megbízásával összefüggô döntése
elôtt beszerzi az alkalmazotti közösség, az óvodaszék, a szülôi szervezet
véleményét. A munkakör betöltésérôl
Szombathely Megyei Jogú Város Közgyûlése nevelôtestületi véleményezési
határidô lejártát követô harmincadik
napot követô képviselô-testületi ülésén dönt.
Szombathely, 2017. március 2.
Dr. Puskás Tivadar
Szombathely Megyei Jogú Város
Polgármestere
•••
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlése a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a SZOMBATHELYI MOCORGÓ ÓVODA ÓVODAVEZETÔ (magasabb vezetô) beosztás betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony idôtartama: Határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony. Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidô. A vezetôi megbízás
idôtartama: A vezetôi megbízás határozott idôre, 2017. 08. 01 – 2022. 07. 31.
szól. A munkavégzés helye: Vas megye, 9700 Szombathely, Váci Mihály utca 5. A beosztáshoz tartozó, illetve
a vezetôi megbízással járó lényeges
feladatok: az intézmény szakszerû és
törvényes vezetése a vonatkozó jogszabályok alapján, a feladatellátáshoz
szükséges személyi-tárgyi feltételek
biztosításáról való gondoskodás, a magasabb vezetôi feladatok ellátása.
Jogállás, illetmény és juttatások:
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A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény, a nemzeti köznevelésrôl szóló
2011. évi CXC. törvény 8. melléklete,
valamint pedagógusok elômeneteli
rendszerérôl és a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történô végrehajtásáról szóló 326/2013.
(VIII.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) rendelkezései
az irányadóak. Magasabb vezetô beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki
a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejûleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhetô. Pályázati feltételek: magyar
állampolgárság; büntetlen elôélet;
a pályázó nem áll a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontjában meghatározottak
miatti büntetôeljárás hatálya alatt; cselekvôképesség; Képesítési feltétel:
a nemzeti köznevelésrôl szóló 2011.
évi CXC. törvény (a továbbiakban:
Nkt.) 67. § (1) bekezdésében foglaltak
alapján: az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakör betöltéséhez szükséges felsôfokú iskolai
végzettség és szakképzettség, pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetôi szakképzettség, legalább 5 év pedagógus munkakörben
szerzett szakmai gyakorlat, a nevelésioktatási intézményben pedagógus
munkakörben fennálló, határozatlan
idôre, teljes munkakörbe szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejûleg
pedagógus munkakörben történô, határozatlan idôre teljes munkaidôre
szóló alkalmazás. vagyonnyilakozattételi eljárás lefolytatása. A pályázat
részeként benyújtandó iratok, igazolások: részletes szakmai önéletrajz,
amely igazolja az 5 év szakmai gyakorlat meglétét; az álláshely betöltéséhez
szükséges végzettség, szakképzettség
meglétét, továbbá, amennyiben nyelvvizsgával rendelkezik, az idegennyelvtudást igazoló okmány(ok) másolata;
a Szombathelyi Mocorgó Óvoda fejlesztésére, vezetésére vonatkozó program; 30 napnál nem régebbi hatósági
erkölcsi bizonyítvány a büntetlen
elôélet, valamint annak igazolására,
hogy a pályázó nem áll a Kjt. 20. § (2)
bekezdés d) pontjában foglalt büntetôeljárások hatálya alatt és vele szemben nem állnak fenn a (2d) és (2e) bekezdésben foglalt kizáró okok, továbbá annak igazolására, hogy a pályázó
nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya
alatt;a pályázó nyilatkozata arról, hogy
a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással

összefüggésben szükséges kezeléséhez
hozzájárul; a pályázó nyilatkozata arról, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatását vállalja, a pályázó
nyilatkozata arról, hogy a személyes
meghallgatása, valamint a pályázatának elbírálása a bizottság, továbbá
a közgyûlés nyilvános ülésén történhet-e, vagy kéri a zárt ülés tartását
a pályázó nyilatkozata arról, hogy nem
áll vele szemben a Kjt. szerinti összeférhetetlenség. A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 12. 16.00
óra (postai úton való benyújtás esetén
is.) A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatokat papír alapon 5 példányban Szombathely Megyei Jogú
Város polgármesterének címezve
(9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1–3.)
kérjük személyesen vagy postai úton
benyújtani. A pályázattal kapcsolatos
további információt Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Egészségügyi és Közszolgálati Osztály
(9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1–3.
III. emelet 313. szoba; telefon: 94/520176) lehet kérni. A pályázat elbírálásának módja, rendje, határideje: Az Nkt.
70. § (2) bekezdés j) pontja alapján
a pályázó vezetési programjáról a nevelôtestület (szakalkalmazotti értekezlet)
véleményt nyilvánít. Az Nkt. 83. § (3) –
(4) bekezdése alapján a fenntartó a közoktatási intézmény vezetôjének megbízásával összefüggô döntése elôtt beszerzi az alkalmazotti közösség, az óvodaszék, a szülôi szervezet véleményét.
A munkakör betöltésérôl Szombathely
Megyei Jogú Város Közgyûlése nevelôtestületi véleményezési határidô lejártát
követô harmincadik napot követô képviselô-testületi ülésén dönt.
Szombathely, 2017. március 2.
Dr. Puskás Tivadar
Szombathely Megyei Jogú Város
Polgármestere

ÓRAÁTÁLLÍTÁS
Magyarországon évente kétszer
van óraátállítás, tavasszal és
ôsszel: március, illetve október
hónapok utolsó vasárnapján,
hiszen így mindig van egy
szabadnapunk arra, hogy némileg
megszokjuk az új napi ritmust,
amit az óraátállítás okoz. 2017ben a tavaszi óraátállítás március
26-án, vasárnap lesz, amikor is
hajnali 2 óráról 3-ra kell átállítani
az órákat.
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P R O G R M A J Á N L Ó

•

C I V I L

•

H I R D E T É S

Március 25–31.
KIÁLLÍTÁS
március 17–31.
Vitalitas Galéria
(11-es huszár út 19.)
Sejtések – Kaczmarski Ágnes
fotómûvész kiállítása
•••••••••••••••••
március 25. (szombat)
Megyeháza Díszterme
(Berzsenyi D. tér 1.)
9.00 Esterházy János
emlékére – konferencia
Agora – Savaria Filmszínház
22.00 Magashegyi
Underground
március 27. (hétfô)
Bibliai Szabadegyetem
(Berzsenyi Dániel Könyvtár)
17.00 Hogyan készítette elô
a reformációt Arisztotelész és
Pascal? Elôadó: Szilvási Csaba
Vas Megyei TIT (ELTE–SEK,
„D” ép., Berzsenyi D. tér 2.)
17.00 OVBK: Kerékpárral
Japánban és Tajvanon,
elôadó: Nagy Tamás
Genius Savariensis
Szabadegyetem (ELTE–SEK
„D” ép., Berzsenyi D. tér 2.)

17.30 Irodalmi kurzus:
Weöres Sándor és
Szombathely I., elôadó: Tóth
(Lôcsei) Péter
március 28. (kedd)
Kanizsai Dorottya Gimnázium
17.00 Tea és Tudomány,
vendég: Bakucz András,
építész, a Vas Megyei
Beruházási Zrt. vezetô
tervezôje
MMIK (Ady E. tér 5.)
17.30 Bátorság vagy
fanatizmus? – Szakítás
a középkori vallásossággal,
elôadó: dr. Reisinger János
március 29. (szerda)
Agora – MSH
14.30 Lepkegyûjtô úton
Afrikában, elôadó: dr. Kúti
Zsuzsanna
Berzsenyi Dániel Könyvtár
17.00 Dr. Martinkó Károly:
Tankokkal vérbefojtott
szabadságharc –
könyvbemutató
Iseum Savariense
17.00 Szent és profán
állataink 2. – Kutyák az égen
és az alvilágban, elôadók:

Sosztarits Ottó, Tugya Beáta,
Kovács József
március 30. (csütörtök)
Vas Megyei TIT (Kôszegi u. 2.)
16.30 Francia Klub: A francia
impresszionizmus
Genius Savariensis
Szabadegyetem (ELTE–SEK
„D” ép., Berzsenyi D. tér 2.)
17.30 Nyelvészeti kurzus
Olad Városrészért Egyesület
18.00 A Biblia növényei,
elôadó: Tóth József
Agora – MSH
19.00 Pál Feri atya elôadása
Savaria Szimfonikus Zenekar
(Bartók Terem)
19.00 A budapesti MÁV
Szimfonikusok hangversenye,
vezényel: Takács-Nagy Gábor

10.00 Kirikou és
a boszorkány
március 27. (hétfô)
10.30 és 14.30 Kirikou és
a boszorkány
március 28. (kedd)
10.30 Kirikou és
a boszorkány
március 25–31. (Szo.–P)
Weöres Sándor
Színház
március 25. (szombat)
19.00 Vineta Köztársaság
19.00 Ivanov
március 26. (vasárnap)
18.00 Meseautó – zenés
utazás négy tételben
március 28. (kedd)
18.00 Miért szép?
19.00 Ivanov
március 29. (szerda)
15.00 Ivanov
19.00 Végállomás

március 30. (csütörtök)
19.00 Ivanov

március 31. (péntek)
Herényiek Háza (Béke tér 7.)
18.00 Méregtelenítés és
természetes gyógymódok,
elôadó: Iszak Csilla
március 26–31. (V–P)
Mesebolt Bábszínház
március 26. (vasárnap)

március 31. (péntek)
19.00 Vineta Köztársaság
19.00 Ivanov

április 1. (szombat)
Olad Városrészért Egyesület
(Kodály Z. u. 38.)
9.00–12.00 Lakótelepi
szemétszedés

ANYAKÖNYVI HÍREK
S Z Ü L E T É S : Mosonyi Péter és Tátrai Nóra fia: Nimród Péter,
Mujanovic Samir és Bábel Rita fia: Marcell Bence, Németh Richárd
András és Kercsmár Adrienn fia: Barnabás, Horváth Gergô László
és Stettner Nikolett Bianka leánya: Lili, Haraszti Zsolt István és Fülöp Júlia leánya: Lilla, Horváth Tamás és Kiss Tünde leánya: Zselyke,
Urbán Roland és Makkai Zsuzsanna leánya: Anna, Bôsze István és
Leitgeb Edina fia: Benjamin, Geiger Zsolt és Kapui Anita Zsuzsanna fia: Áron, Horváth Ákos Márk és Gecse Alexandra fia: Zénó,
Dankovits Zsolt és Fixl Katalin leánya: Zita Kitti, Torda György és Dallos
Hajnalka fia: György, Kopácsi Milán és Benkô Kinga fia: Zénó János,
Kondrik László és Horváth Erzsébet fia: Nolen, Gróf Dominik és Máté Klaudia fia: Dominik, Gyarmati Richárd és Kovács Mercédesz leánya: Hanga, Tóth Károly és Horváth Nikoletta leánya: Luca, Kovács
Jenô István és Kiss Andrea leánya: Noémi Andrea, Völgyes Gábor
és László Eszter Nóra fia: Arnold, Borsodi Gábor Jenô és Nagy Henrietta leánya: Adél Dóra, Páli Péter és Horváth Csilla leánya: Petra,
Büki Dániel és Koncz Judit leánya: Emma, Horváth Gábor és Fritz
Szilvia leánya: Janka, Bencsics Gábor és Juhász Eszter fia: Olivér Péter, Molnár Zoltán és Derdák Mónika leánya: Dorina Mónika, Makk
Tamás és Kelemen Zsófia leánya: Rozina, Ludovics Gábor és Komp
Adrienn Veronika leánya: Emília, Budai Zsolt és Horváth Enikô fia:
Bendegúz, Vaska András és Keschl Zita leánya: Franciska, Németh
Péter és Németh Szandra Boglárka fia: Dávid
H Á Z A S S Á G : Hunya Csaba és Bárdos Andrea, Kovács Ferenc és Biczó Melinda
HALÁLESET: Kiss Tibor, Pálinkás Miklós Zoltán, Németh László, Kálmán József, Kocsner Oszkárné Szabadfi Katalin Ilona, Kéri László
Lajos, Balázs Gézáné Sinkovits Anna, Takács Béláné Farkas Sára, Horváth György László, Herman József, Szalay Dezsôné Poór Magdolna, Tóth Istvánné Tóth Olga, Staritzbüchler Róbert, Simon Miklósné Szijártó Anna Mária, Csonka Erzsébet, Kiss Józsefné Szendi Magdolna, Nagy Jánosné Németh Katalin, Szabóné Kiss Judit Irén,
Hegedüs László, Dengyel Imréné Salló Márta Terézia, Zsoldos Károlyné Szántó Magdolna Anna, Révész Gáborné Berki Erzsébet, Németh Lászlóné Garas Karolina, Szakács Lászlóné Kántás Erika Anna, Járási József, Pénzes Istvánné Szalay Erzsébet, Varga Gergelyné Mesics Zsuzsanna Franciska, Csercsics Jánosné Meiszner Éva Mária, Monek Károlyné Haftl Frida, Póczek László, Komlenecz János
Kálmán, Tóth Gyula, Rácz István, Pados Istvánné Horváth Judit, Payrits
Ferencné Gyûrûs Erzsébet, Vörös Lajosné Horváth Erzsébet,
Antalovics József, Molnár Imre, Herczeg János
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HIRDETÉS

2017. MÁRCIUS 25.

Kineziológiai tanácsadás
Segítek, ha szeretné elengedni félelmeit, ha egy
könnyedebb, sikeres életet szeretne, ha az alábbiak
valamelyikével küzd:
•
•
•
•

súlyproblémák, dohányzás, alvászavar, fáradékonyság
depresszió, szorongás, önbizalomhiány, stressz, indulatkezelés
párkapcsolati gondok, szexuális problémák, fóbiák
tanulási nehézségek, viselkedési problémák

Szeretettel
várom!

Horváth Gabriella • Tel.: 06/20/482-3922
E-mail: gabriella1444@gmail.com

A Speidel Hungária Kft.
a következô pozíciókba

keres munkatársakat:

• ADMINISZTRÁTOR
• VARRODAI BEADÓ
Amit kínálunk:

Dr. Meszlényi András
körmendi közjegyzô
pályázatot hirdet közjegyzôhelyettes munkakörre.
Feltételek: a közjegyzôkrôl szóló 1991. évi XLI. tv. szerint.
A fényképes szakmai önéletrajz
2017. március 28-ig a meszlenyi@mokk.hu vagy
a 9900 Körmend, Olcsai tér 3. címre küldendô.

• béren kívüli juttatás
• utazási támogatás
• 13. havi fizetés
• folyamatos fejlôdési lehetôség

Gyakorlat nem követelmény!
Jelentkezés az alábbi címen, ill. telefonszámon:
9700 Szombathely, Pásztor u. 1/a., Tel.: 94/500-880.
Önéletrajzaikat a zs.koltay@speidel.hu e-mail címre várjuk.

Nátha? Allergia? Asztma?
A megoldás az AREC SÓSZOBA!
Gyógyuljon természetesen és hatékonyan!

Idôpont-egyeztetés: 06/30 434-6280

Szombathely, Thököly u. 12.

www.soszoba.hu
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H I R D E T É S

Nemzetközi technológiai csoport +++ Speciális üvegek, high-tech anyagok és
alkotóelemek +++ Több, mint 125 év tapasztalata +++ 35 országban +++ Több, mint
16.000 alkalmazott +++ Innovatív ötletek a jövônkért

Üdvözöljük a

SCHOTT-nál!

A SCHOTT Pharmaceutical Systems üzletága a világ egyik vezetô
speciális üveg és elsôdleges gyógyszeripari csomagolóanyag
gyártója és beszállítója. A Schott Hungary Kft., az üzletág több
mint 20 éve sikeresen mûködô magyarországi gyáregysége
üvegcsét, ampullát és karpullát gyárt Lukácsházán.

Sikeres csapatának erôsítésére

a SCHOTT Hungary Kft. lukácsházi gyára
munkatársakat keres az alábbi munkakörbe:

VIZUÁLIS ELLENÔR
4 mûszakos munkarendben
középfokú vagy 8 általános végzettséggel

GÉPKEZELÔ
4 mûszakos munkarendben
középfokú vagy 8 általános végzettséggel

GÉPMESTER
Szombathelyen
folyamatos
álláslehetôségek
várják
fôállásban és
diákmunkában
egyaránt!

Nem
szezonális
munkák!
A felvétel
végzettséghez
nem kötött.

HÍVJON MOST!
0630 382 9212 vagy 0620 824 6020

14

4 mûszakos munkarendben
Középfokú végzettséggel: gépszerelô,
lakatos, autószerelô, mezôgazdasági
gépszerelô, gépi forgácsoló vagy
lánghegesztô
Termelési területen szerzett minimum 2 éves
tapasztalattal
Ajánlatunk:
• Versenyképes alapbér
• Határozatlan idejû, saját munkavállalói szerzôdés
• Kiemelt juttatási csomag: havi és éves bónusz,
törvényi mértéket meghaladó mûszakpótlékok
• Egyénre szabható Cafetéria
• Ingyenes buszközlekedés számos településrôl
• Kedvezményes étkezési lehetôség helyben
• Folyamatos képzési lehetôségek
• Stabil, növekvô nemzetközi vállalat

Cégünknél érdekes feladatokra, motivált
és barátságos csapatra számíthat.
Osztozna velünk sikereinkben?
Küldje el önéletrajzát az alábbi címek egyikére:

SCHOTT Hungary Kft.
9724 Lukácsháza, Otto Schott u. 1.
E-mail: hr.pph@schott.com
Érdeklôdni a 94/568-411-es
vagy a 94/568-400-as
telefonszámon lehet.
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H I R D E T É S

F Ó R U M B A N

Munkavédelmi technikus,
Tûzvédelmi elôadó és
Tûzvédelmi fôelôadó
tanfolyamok indulnak
Szombathelyen.
2017. március 31-ig történô jelentkezés
esetén 30% kedvezményt biztosítunk!
Érd.: 06/30/372-1545; info@feot.hu; www.feot.hu
FEOT Kft. • FNYSZ: E-0000914/2014

Szombathely, Rumi út 181.
(A Rumi út és a körgyûrû keresztezôdésében)

Telefon: 94/312-450
www.mozaikfurdoszoba.hu
Nyitvatartás: H–P: 8.30–17.00,
szombat: 8.30–12.00
BURKOLATOK • SZANITEREK • CSAPTELEPEK • FÜRDÔSZOBABÚTOROK

INGATLANT VÁSÁROLNA,
ELADNA?
Hívjon, segítek!

Neczpál Kati
HÚSVÉTI
PELENKA AKCIÓ
A TITY-TOTYNÁL
Szombathely, Szent Márton u. 12.
POMETTE PELUS
minden méret 30 Ft/db
TITY-TOTY PELUS
minden méret 35 Ft/db
BUGYI PELENKA 30 Ft/db
EGYÉB PELENKÁK 40 Ft/db
ÖBLÖGETÔ KONCENTRÁUM
TÖBB FÉLE 240 Ft/liter
PELENKÁK HÁZHOZ
SZÁLLÍTÁSSAL (minimum 100 db)

Tel.: 30/510-6989

Tisztelt Ügyfeleink!
2017. március 28-án
a Körmendi úti Hulladékudvar,
valamit az Erdei iskola úti Hulladéklerakó
telep karbantartási munkálatok
miatt 12 óráig zárva lesz.
Nyitvatartásuk ezért a következôképp alakul:
12.00–18.00 óráig.

Megértésüket elôre is köszönjük!

Tel.: 30/678-1177

Ingatlanértékesítés,
hiteltanácsadás

A KRESZ-park
közelében
2 lakásos családi
ház eladó.
Irányár: 33 M Ft.
Tel.: 30/678-1177
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Kôszeg legnagyobb munkáltatója,

a KROMBERG és SCHUBERT Kft.
munkatársakat keres az alábbi munkakörökbe:

• Szerszámkarbantartó több mûszakban
Feladatok:
• Fröccsöntô gépek mûszaki
állapotának ellenôrzése, kisebb
karbantartások elvégzése
• Mûanyagipari fröccsöntô
szerszámok, illetve gumiipari
sajtolószerszámok tisztítása,
karbantartása
• Gépkezelô és gépbeállító kollégák
munkájának támogatása

Elvárások:
• Mûszaki végzettség (szakirányú
– pl. szerszámkészítôi –
végzettség elônyt jelent)
• Karbantartás területén szerzett
tapasztalat
• Elektromos targonca
jogosítvány elônyt jelent

• Mechanikus/elektronikus karbantartó több mûszakban
Feladatok:
• Gyártó gépek
mechanikus/elektromos javítása
• Karbantartási munkálatok

PÁLYAKEZDÔK
jelentkezését
is várjuk!

Elvárások:
• Mûszaki végzettség
– Mechanikus karbantartó:
géplakatos vagy mechanikai
mûszerész
– Elektromos karbantartó: elektromûszerész vagy villanyszerelô
jártassággal az elektronikában
• Karbantartói munkakörben szerzett
tapasztalat elônyt jelent

Amit érdemes tudni rólunk:

9700 Szombathely,
Aréna u. 4.
Tel.: 06/30-267-9339

SZOMBATHELY
Király u. 15. 2%

jutalékért

Folyamatosan keresek építési
telkeket, bontásra váró
vagy felújítandó házakat!
Béry Attila
értékbecslô

Tel.: 30/937-0429

www.max2.hu

• Stabilitás – 1991. óta folyamatos termelés
• Biztos jövô – folyamatos technológiai beruházások

Amit nyújtunk:
• Határozatlan idejû munkaszerzôdés
• Emelt pótlékok (40% mûszakpótlék, munkarendi kiegészítô bér)
• Bónuszrendszer (minôségi bónusz, havi és féléves jelenléti prémium,
csatlakozási bónusz)
• Készpénz cafeteria
• 100% utazási támogatás (bérlet vagy céges buszjárat Szombathelyrôl,
Zalaegerszegrôl, Vasvárról és Körmendrôl)

Jelentkezés személyesen vagy a info@ksh.kroschu.com e-mail címen.
Kromberg és Schubert Kft. 9730 Kôszeg, Cáki út 5.

• Balkon növények
• Szászorszép, Nefelejcs
• Virágzó évelôk
• Akciós gyümölcsfák
• Díszfák, díszcserjék
SZOMBATHELY KÁMON ÉS OLAD KÖZTI KÜLSÔ KÖRÚT MELLETT
NYITVATARTÁS: hétfôtôl szombatig: 8–18-ig • FACEBOK.COM/PARTI.KERTESZET.SZHELY

