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Sarkad Város Önkormányzatának Polgármestere a ve-
szélyhelyzet kihirdetésérõl szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm.
rendelet, valamint a katasztrófavédelemrõl és a hozzá kap-
csolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, Sarkad Város
Önkormányzata Képviselõ-testületének feladat- és hatáskör-
ében eljárva, a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védel-
mi intézkedések második ütemérõl szóló 484/2020 (XI. 10.)
Korm. rendelet 27. § a) pontjában kapott felhatalmazás alap-
ján a következõket rendeli el:

1. § - Sarkad város belterületén, az alábbi közterületeken,
illetve nyilvános helyeken az orrot és a szájat folyamatosan
elfedõ orvosi maszkot, munkavédelmi maszkot, illetve textil
vagy más anyagból készült maszkot köteles viselni a hato-
dik életévét be nem töltött kiskorú kivételével mindenki

a) a bölcsõdék, a köznevelési intézmények, az egészség-
ügyi és szociális intézmények, a közintézmények, a vallási
szertartásoknak helyet adó épületek, az üzletek, vendéglátó
üzletek, lottózók, nemzeti dohányboltok, gyógyszertárak, a
pénzintézetek és a posta bejárata elõtti, a várakozás céljára
használt területen, a várakozás idõtartama alatt;

b) a vendéglátó üzletek étel elvitelre történõ átadásának
céljára szolgáló, a várakozás céljára használt területén, a
várakozás idõtartama alatt;

c) az élelmiszer-kereskedelmi üzletlánchoz tartozó üzle-
tek parkolás céljára szolgáló területein;

d) a piac teljes területén;
e) a buszpályaudvar és a vasútállomások teljes területén,

valamint a tömegközlekedési eszköz kijelölt, nyílt terû, épü-
letnek vagy helyiségnek nem minõsülõ megállóhelyein.

2. § - Ez a rendelet a kihirdetést követõ napon lép hatály-
ba.

A rendelet kihirdetésére 2020. november 12. napján került
sor, rendelkezéseit 2020. november 13. (péntek) 00.00 órá-
tól kell alkalmazni.

Dr. Mokán István
polgármester

Dr. Pintér Magdolna
jegyzõ

Városunk egyes közterüle-
tein és nyilvános helyein is
kötelezõ a maszkviselés
Sarkad Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 18/2020.

(XI.12.) önkormányzati rendelete a kötelezõ maszkviselés
szabályairól

Tisztelt Sarkadi Polgárok!
Magyarország Kormánya a 478/2020. (XI.3.) Korm. ren-

deletével az élet-és vagyonbiztonságot veszélyeztetõ tö-
meges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus
világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar ál-
lampolgárok egészségének és életének megóvása ér-
dekében 2020. november 4. napjával Magyarország
egész területére ismételten veszélyhelyzetet hirdetett ki.

A veszélyhelyzetben a képviselõ-testület feladat- és ha-
táskörét a polgármester gyakorolja, képviselõ-testületi
ülés összehívását a veszélyhelyzetre vonatkozó hatályos
jogszabályok nem teszik lehetõvé. Így - a korábbi évek
gyakorlatával ellentétben - november hónapban szemé-
lyes megjelenéssel járó közmeghallgatás megtartására
nincs jogi lehetõség, ugyanakkor annak nincs akadálya,
hogy a helyi lakosság és a helyben érdekelt szervezetek
képviselõi a helyi közügyeket érintõ kérdésfeltevési és
javaslattételi jogukkal írásban éljenek.

Fentiekre tekintettel illõ tisztelettel kérjük, hogy a 2020.
évi közmeghallgatás alkalmával elmondani kívánt kérdé-
seiket és javaslataikat írásban szíveskedjenek eljuttatni
a Sarkadi Polgármesteri Hivatal titkárságára személye-
sen vagy postai úton (5720 Sarkad, Kossuth u. 27.), illet-
ve a titkarsag@sarkad.hu e-mail címre 2020. november
27-e (péntek) 12.00 óráig.

A beérkezõ kérdésekre és javalatokra írásban válaszo-
lunk a beérkezési határidõ lejártát követõ 15 napon belül
a megadott levelezési vagy e-mail címre.

Sarkad Város Önkormányzatának
 Képviselõ-testülete

Írásban

A beruházás anyagi forrá-
sát a „Közösségi terek fej-
lesztése, kialakítása Sarka-
don” elnevezésû, TOP-7.1.1
kódszámú pályázati felhívás
teremtette meg, melyre Sar-
kad Város Önkormányzata
sikerrel pályázott, 100 %-os
támogatási intenzitás mellett.

A projekt keretében a Sar-
kad, 0635 hrsz. alatti önkor-
mányzati ingatlanon egy új,
közösségi térként funkcioná-
ló, modern és szabványos
játszótér valósult meg, mely-
nek teljes területén – a gyer-
mekek biztonságának érde-
kében – a telepített játszó-

Elkészült városunk legújabb játszótere
a Bihar utca végén

Egy újabb beruházás valósult meg a sarkadi gyermekek és fiatalok szolgálatában

A városvezetés fontos
célkitûzései közé tartozik
a sarkadi gyermekek és
fiatalok egészséges,
mozgásban gazdag élet-
módra történõ nevelése,
valamint a szabadidejük
hasznos és örömteli el-
töltését szolgáló telepü-
lési lehetõségek fejlesz-
tése. Ezen célt szolgálva
kezdõdött el szeptember
közepén a Bihar utca vé-
gén, a Gyöngyösi-híd és
az Éden Camp szom-
szédságában 2018 ápri-
l isában átadott, nagy
népszerûségnek örven-
dõ sportpark melletti te-
rületen városunk legtöbb
játszóeszközt tartalmazó
játszóterének megvaló-
sítása.

eszközök minõsítése szerin-
ti megfelelõ ütéscsillapító fe-
lület került kialakításra. A ját-
szótéren 15 db tanúsít-
vánnyal, minõsítéssel ren-
delkezõ játszóeszközt (egy-
tornyú vár kombinó mászó-
kával, beülõkaros csúszda
rámpával, fészekhinta 1200
mm-es kosárral, kétüléses
lengõhinta bébihintával, két-
üléses lengõhinta laphintá-
val, kétüléses rugós mérleg-
hinta figurás felépítménnyel,
kötélhíd, 2 db mérleghinta,

HDPE rugós játék „Motor” fi-
gurával, HDPE rugós játék
„Lovacska” figurával,
„Polyball” ügyességi játék,
háromszög mászóka, hat-
szögletû mászótorony fé-
szekkel, homokozó 3000 mm
x 3000 mm) telepítettünk. A
megépült játszótérhez utca-
bútorként 4 db köztéri pad, 2
db hulladékgyûjtõ edény és
egy kerékpártároló is kihe-
lyezésre került.

A kivitelezési munkálatokat
a lefolytatott közbeszerzési
eljárás eredményeként a
Sarkadi Építõipari Közös Kft.
végezte, melynek eredmé-
nyeként október elején a
gyermekek birtokba is vehet-
ték az új játszóteret.

A fenti beruházással pár-
huzamosan önkormányzati
forrásból a sportparkhoz tar-
tozó kerékpártároló is térkõ
burkolatot kapott, illetve ha-
marosan egy filagória is épül
a sportpark és a játszótér
közötti területen, valamint
tervezzük a néhány hónap-
pal ezelõtt ültetett fák mellé
további fák elültetését is.

A sportpark és a játszótér
megépítésével egy korábban
illegális hulladéklerakóként
mûködõ, gondozatlan terüle-
tet tudtunk megújítani az
Éden tavak szomszédságá-
ban, amely a tapasztalatok
szerint már most is nagy si-

(folytatás a 2. oldalon)
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Tájékoztató a sárga
színû szelektív
hulladékgyûjtõ edények
2020 harmadik ne-
gyedéves ürítésérõl!

2020. negyedik negyedév-
ében a házhoz menõ szelek-
tív ürítés városszerte a meg-
szokott csütörtöki napon,
2020. december 10-én (csü-
törtökön) lesz! A szolgáltató
törekszik ezeken a napokon
valamennyi utcából elszállí-
tani a szelektíven gyûjtött hul-
ladékot. Azokban az utcák-
ban, ahol ez nem sikerül, a
szállítást a következõ nap
pótolja! Kérünk minden érin-
tettet, hogy reggel 06.00-ig
helyezze ki a sárga szelektív
edényt, mert az ürítés egy
napon, több jármûvel törté-
nik.

Tájékoztató
zöldhulladék
elszállításáról!

A lakosságnál keletkezõ
(nem mezõgazdasági tevé-
kenységbõl származó!) zöld-
hulladékot társaságunk a ne-
gyedik negyedévben  2020.
december 8-án (kedd) szál-
lítja el! Csak a szabványos
gyûjtõedényben, vagy áttet-
szõ zsákban vagy 1 méter-
nél rövidebb kötegben kihe-
lyezett, alkalmanként maxi-
mum negyed köbméter (ma-
ximum 250 liter) zöldhulla-
dékot szállítunk el!

A DAREH Bázis Nonprofit
Zrt. közleménye

Tájékoztató az ügyfél-
szolgálat aktuális
mûködésérõl!
Tisztelt Ügyfeleink!

A járványügyi helyzetre
való tekintettel kérjük Ügyfe-
leinket, hogy a személyes
ügyintézés helyett ügyeiket
elsõdlegesen telefonon,
elektronikus formában, vagy
postai úton intézzék.

Központi Ügyfélszolgálat
elérhetõsége: postacím:
5600 Békéscsaba, Kinizsi u.
4-6., telefon: +36 66/447-
150.

A hulladékszállítással kap-
csolatos kérdések, informá-
ciók kezelése (hulladékszál-
lítás rendje, hulladékszállítás
áthelyezése, hulladékszállí-
tás elmaradása): szallitasi-
informaciok@grnkft.hu

A lakossági ügyfeleink
számára (pld.: adásvétel be-
jelentése, szüneteltetési ké-
relmek, átírási kérelmek) és
egyéb, általános információk
(pld. fizetési felszólításokkal
kapcsolatos adategyeztetés,
egyenleg lekérdezés, edény-
méret változtatás) kezelése:
ugyfelszolgalat@grnkft.hu

A közületi ügyfeleink részé-
re (szerzõdésekkel, szerzõ-
déses feltételekkel, közületi
számlákkal, egyenleg lekér-
dezéssel, edényméret vál-
toztatással kapcsolatos kér-
dések, információk kezelé-
se): uzletiugyfel@grnkft.hu

Megértésüket köszönjük!
DAREH Bázis
Nonprofit Zrt.

Csak idõpontfoglalással
fogadják ügyfeleiket a
kormányhivatalok

Az elmúlt hét szerdától
csak idõpontfoglalással fo-
gadják az ügyfeleket a kor-
mányhivatali ügyfélszolgála-
tok: aki teheti, online intézze
hivatali ügyeit!

 A járvány terjedésének,
valamint a személyes kon-
taktusok számának csökken-
tése érdekében 2020. no-
vember 11-tõl csak elõzetes
idõpontfoglalással lehet
ügyeket intézni a kormány-
ablakokban és okmányiro-
dákban. A kormányzati intéz-
kedésekkel összhangban
meghozott óvintézkedések-
kel a megbetegedés kocká-
zata és a járvány további ter-
jedése mérsékelhetõ.

A járvány elleni védeke-
zés elõsegítése érdekében
Magyarország Kormánya ál-
tal bevezetett korlátozások-
kal párhuzamosan 2020. no-
vember 11-tõl a kormányab-
lakokban ismét kizárólag elõ-
zetes idõpontfoglalást köve-
tõen lehet ügyeket intézni.
Idõpontfoglalásra az
idopontfoglalo.kh.gov.hu ol-
dalon, a megújult
magyarorszag.hu oldalon, il-
letve a 1818 ingyenesen hív-
ható telefonszámon van le-
hetõség. Az interneten elér-
hetõ Központi Idõpontfogla-
ló Alkalmazásban az ügyfe-
lek ügyfélkapu regisztráció
nélkül is foglalhatnak majd
idõpontot. Ez alól kivételt ké-
peznek a gépjármû ügyinté-
zéssel kapcsolatos ügykö-
rök. November 11-tõl nem
közlekednek a kormányab-
lakbuszok és a települési
ügysegéd szolgálatok mûkö-
dését is felfüggesztik.

A többi kormányhivatali
ügyfélszolgálaton telefonos,
illetve e-mailben történõ idõ-
pontfoglalás lehetõségét biz-
tosítják, az elérhetõségek a

kormanyhivatal.hu oldalon
találhatók.

Az ügyintézõk és ügyfelek
biztonsága érdekében to-
vábbra is kizárólag szájat és
orrot takaró maszkban sza-
bad tartózkodni az ügyfél-
szolgálatokon.

Az elkészült okmányok
személyes átvételére no-
vember 11-ét követõen nem
lesz lehetõség, azokat pos-
tai úton, levélküldemény for-
májában kézbesíti a kor-
mányhivatal. Felhívjuk az
ügyfelek figyelmét, hogy a
2020. március. 11. és június
18. közötti veszélyhelyzet
alatt lejárt okmányok válto-
zatlanul 2020. december 15-
ig érvényesek, ezért kérjük,
éljenek az elõzetes idõpont-
foglalás lehetõségével.

Javasoljuk, hogy az ügy-
félkapuval rendelkezõ állam-
polgárok elsõsorban a meg-
újult magyarorszag.hu olda-
lon elérhetõ online ügyinté-
zési lehetõségeket, illetve az
e-papír szolgáltatást vegyék
igénybe. Az ügyfélkapuval
nem rendelkezõ ügyfelek
számos ügyben postai úton
is leadhatják kérelmüket. To-
vábbi információkért keres-
sék fel a kormanyhivatal.hu
oldalt, valamint hívják az in-
gyenesen hívható, 1818-as
telefonszámon elérhetõ Kor-
mányzati Ügyfélvonalat.

A Sarkad és környéke
Többcélú Kistérségi Társu-
lás a Közalkalmazottak jog-
állásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény 20/A. § alap-
ján pályázatot hirdet a Kis-
térségi Humán Szolgáltató
Központ igazgatói (maga-
sabb vezetõ) beosztás ellá-
tására.

1. A közalkalmazotti jog-
viszony idõtartama: határo-
zatlan idejû közalkalmazotti
jogviszony.

2. Foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidõ.

3. A vezetõi megbízás idõ-
tartama: a vezetõi megbí-
zás határozott idõre,
2021.01.01 – 2025.12.31-ig
szól.

4. A munkavégzés helye:
Békés megye, 5720 Sarkad,
Árpád fejedelem tér 2.

5. A beosztáshoz tartozó,
illetve a vezetõi megbízás-
sal járó lényeges feladatok:
az igazgató feladata az intéz-
mény szakszerû és törvé-
nyes mûködtetése, a munkál-
tatói jogok gyakorlása és
döntéshozatal az intézmény
mûködésével kapcsolatban,
minden olyan ügyben, ame-
lyeket a jogszabály nem utal
más hatáskörbe. Továbbá az
intézmény által nyújtott szol-
gáltatások színvonalas bizto-
sítása.

6. Illetmény és juttatások:
az illetmény megállapítása
és a juttatások biztosítása a
közalkalmazottak jogállásá-
ról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény (a továbbiakban:
Kjt.), valamin a Kjt. végrehaj-

Pályázati felhívás igazgatói
 (magasabb vezetõ) beosztás ellátására

tásáról szóló a szociális, va-
lamint a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi ágazatban
257/2000. (XII. 26.) Korm.
rendelet alapján történik.

7. Pályázati feltételek:
a) a személyes gondosko-

dást nyújtó szociális intézmé-
nyek szakmai feladatairól és
mûködésük feltételeirõl szó-
ló 1/2000. (I. 7.) SZCSM ren-
delet 3. melléklet meghatá-
rozott felsõfokú végzettség
és szakképzettség,

b) vagy a 15/1998. (IV. 30.)
NM rendelet 2. sz. melléklet
I. rész I. Alapellátások 1. pont-
jában meghatározott felsõfo-
kú végzettség és szakkép-
zettség,

c) szociális szakvizsga,
d) magasabb vezetõi meg-

bízást az kaphat, aki a mun-
káltatóval közalkalmazotti
jogviszonyban áll, vagy a
megbízással egyidejûleg
közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhetõ,

e) legalább öt év felsõfokú
végzettséget vagy felsõfokú
szakmai képesítést igénylõ,
a gyermekvédelem, a szoci-
ális ellátás, az egészségügyi
ellátás, illetve a közoktatás
területén betöltött munkakör-
ben szerzett szakmai gya-
korlat,

f) magyar állampolgár,
vagy külön jogszabály sze-
rint a szabad mozgás és tar-
tózkodás jogával rendelke-
zõ, illetve bevándorolt vagy
letelepedett személy,

g) büntetlen elõélet, cse-
lekvõképesség,

h) ne álljon a foglalkozás

gyakorlásától eltiltás hatálya
alatt,

i) a gyermekek védelmérõl
és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. törvény
10/A. § foglalt kizáró ok ne
álljon fenn,

j) vagyonnyilatkozat-tétel
vállalása.

8. A pályázat részeként be-
nyújtandó iratok, igazolások:

a) szakmai önéletrajz,
b) az intézmény vezetésé-

re, fejlesztésére vonatkozó
program,

c) végzettséget, szakkép-
zettséget igazoló okirat má-
solata,

d) 90 napnál nem régebbi
hatósági erkölcsi bizonyít-
vány, amely igazolja a bün-
tetlen elõéletet, és hogy nem
áll a foglalkozás gyakorlásá-
tól eltiltás hatálya alatt,

e) szakmai gyakorlatról
szóló igazolás,

f) nyilatkozat, hogy a gyer-
mekek védelmérõl és a
gyámügyi igazgatásról szó-
ló 1997. évi XXXI. törvény 10/
A. § meghatározott kizáró ok
vele szemben nem áll fenn,

g) nyilatkozat, hogy hozzá-
járul a pályázati anyagában
foglalt személyes adatainak
a pályázati eljárással össze-
függésben szükséges keze-
léséhez,

h) nyilatkozat, hogy a va-
gyonnyilatkozat-tételt vállal-
ja,

i) amennyiben pályázatá-
nak zárt ülés keretében tör-
ténõ tárgyalását kéri, erre irá-
nyuló írásbeli nyilatkozat.

9. A beosztás betölthetõ-

ségének idõpontja: a beosz-
tás 2021. január 1-jétõl tölt-
hetõ be.

10. A pályázat benyújtá-
sának határideje: 2020. no-
vember 30. A pályázati ki-
írással további információt dr.
Pintér Magdolna munka-
szervezet-vezetõ nyújt a +36
(66) 585-710 telefonszámon.

11. A pályázatok benyúj-
tásának módja:

a) Postai úton, a pályázat-
nak Sarkad és környéke
Többcélú Kistérségi Társulás
dr. Mokán István elnök címé-
re történõ megküldésével
(5720 Sarkad, Kossuth u.
27.). Kérjük a borítékon fel-
tüntetni a pályázati adatbá-
zisban szereplõ azonosító
számot, valamint a beosztás
megnevezését: igazgató.

b) Személyesen: dr. Pintér
Magdolna, Békés megye,
5720 Sarkad, Kossuth utca
27.

12. A pályázat elbírálásá-
nak módja, rendje: a pályá-
zatokat a Kjt. 20/A. § (6) be-
kezdésében, valamint a 257/
2000. (XII. 26.) Korm. rende-
letben meghatározott szemé-
lyekbõl álló bizottság véle-
ményezi. A pályázatokról a
Sarkad és környéke Többcé-
lú Kistérségi Társulás Társu-
lási Tanácsa dönt. A pályá-
zat kiírója fenntartja magá-
nak a jogot, hogy a pályázati
eljárást eredménytelenné
nyilvánítsa.

13. A pályázat elbírálásá-
nak határideje: 2020. de-
cember 10.

14. A pályázati kiírás to-
vábbi közzétételének helye,
ideje: www.sarkad.hu,
kozigallas.hu, „Sarkad Vá-
ros” c. hetilap, a társulásban
részt vevõ önkormányzatok
székhelyén.

(folytatás az 1. oldalról)
kert arat a gyermekek, fiata-
lok, szülõk és nagyszülõk
körében egyaránt. A fejlesz-
tések eredményeként egy
olyan közösségi tér került ki-
alakításra, ahol a tavak által
biztosított „édeni” környezet-
ben valamennyi korosztály
aktívan töltheti el a szabad-

Elkészült városunk legújabb...
idejét igényes szabadtéri lé-
tesítményekben, jó levegõn,
díjmentes formában. Sarkad
városa pedig tovább épül,
szépül, s egy újabb ékszeres
dobozzal lett gazdagabb,
amely reményeink szerint
nagyszerû élményeket nyújt-
va gyermekeknek, valamint
általuk a szülõknek és nagy-
szülõknek egyaránt.          –mk
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A sarkadi gyógyszertárak novemberi
hétvégi nyitva  tartása

 A gyógyszertárak hétvégi nyitva tartási rendje:
Szombaton: 8.00 – 14.00  
Vasárnap és ünnepnap:     Z  Á  R  V  A   
Ügyelet: 9.00 – 12.00 –ig.

Nov. 21. – 22.  Sétány gyógyszertár
Nov. 28. – 29.  Mimóza gyógyszertár (5720 Sarkad, Gyulai út 8/A.

Tel.: 66/271-317)

Értesítjük Tisztelt Lakosságot,
hogy a Rendkívüli jogrend alatt, az
egészségügyi veszélyhelyzet ide-
jén a Sétány gyógyszertár  (Sarkad,
Béke sétány 4.) hétköznapi nyitva
tartása a következõképpen válto-
zik:

 Hétfõtõl – Péntekig:
     7.30 – 17.00-ig.
 A Szombati nyitva tartás és va-

sárnapi ügyelet nem változik.

Sarkad Város Önkormány-
zata a Közalkalmazottak jog-
állásáról szóló 1992. évi XXXI-
II. törvény 20/A. S alapján pá-
lyázatot hirdet Sarkad Város
Önkormányzat Közétkeztetési
Intézménye intézményvezetõ
(magasabb vezetõ) beosztás
ellátására.

A közalkalmazotti jogvi-
szony idõtartama: határozatlan
idejû közalkalmazotti jogvi-
szony.

Foglalkoztatás jellege: teljes
munkaidõ.

A vezetõi megbízás idõtar-
tama: a vezetõi megbízás ha-
tározott idõre, 2021.01.01-tõl
2025.12.31-ig szól.

A munkavégzés helye: Bé-
kés megye, 5720 Sarkad,
Kossuth utca 25.

A beosztáshoz tartozó, illet-
ve a vezetõi megbízással járó
lényeges feladatok: az intéz-
ményvezetõ feladata az intéz-
mény szakszerû és törvényes
mûködtetése, a takarékos gaz-
dálkodás, a munkáltatói jogok
gyakorlása és döntéshozatal
az intézmény mûködésével
kapcsolatban, minden olyan
ügyben, amelyeket a jogsza-
bály nem utal más hatáskör-
be.

Illetmény és juttatások: az il-
letmény megállapítására és a
juttatásokra a Közalkalmazot-
tak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény rendelke-
zései az irányadók.

Pályázati feltételek:
– Fõiskola, szakirányú szak-

képzettség, vagy szakirányú
felsõfokú végzettség, szakmai
tapasztalat - legalább 5 év.

– Vagyonnyilatkozat tételi
eljárás lefolytatása, büntetlen
elõélet, cselekvõképesség,
vagyonnyilatkozattétel vállalá-
sa, ne álljon foglalkozás gya-
korlásától eltiltás hatálya alatt.

A pályázat részeként be-
nyújtandó iratok, igazolások:
szakmai önéletrajz, az intéz-
mény vezetésére, fejlesztésé-
re vonatkozó program, vég-
zettséget, szakképzettséget
igazoló okirat másolata, 90

Álláspályázat
Sarkad Város Önkormányzata a Közalkalmazottak jogállá-

sáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. S alapján pályázatot
hirdet Sarkad Város Önkormányzat Mazsola Bölcsõde intéz-
ményvezetõ (magasabb vezetõ) beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû
közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.
A vezetõi megbízás idõtartama: a vezetõi megbízás határo-

zott idõre, 2021.01.01-tõl 2025.12.31-ig szól.
A munkavégzés helye: Békés megye, 5720 Sarkad, Iskola

utca 8.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lé-

nyeges feladatok: a bölcsõdevezetõ feladata az intézmény szak-
szerû és törvényes mûködtetése, a takarékos gazdálkodás, a
munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény
mûködésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyeket
a jogszabály nem utal más hatáskörbe.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a jut-
tatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
– Fõiskola, felsõfokú végzettség és szakképzettség, felsõfo-

kú végzettséget vagy szakmai képesítést igénylõ szakirányú
szakmai gyakorlat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat.

– Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, büntetlen elõ-
élet, cselekvõképesség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: szak-
mai önéletrajz, az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonat-
kozó program, végzettséget, szakképzettséget igazoló okirat
másolata, 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyít-
vány, amely igazolja a büntetlen elõéletet és hogy nem áll a
foglalkozás gyakorlásától eltiltás hatálya alatt, szakmai gyakor-
latról szóló igazolás, nyilatkozat, hogy a Gyvt. 15. S (8) bekez-
désében meghatározott kizárási ok nem áll fenn, nyilatkozat,
hogy hozzájárul a pályázati anyagban foglalt személyes ada-
tainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges keze-
léséhez, nyilatkozat, hogy a vagyonnyilatkozat-tételt vállalja.
Amennyiben pályázatának zárt ülés keretében történõ tárgya-
lását kéri, erre irányuló írásbeli nyilatkozat.

A beosztás betölthetõségének idõpontja: a beosztás legko-
rábban 2021. január 1. napjától tölthetõ be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. december 11.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr.

Pintér Magdolna nyújt, a 06-66-585-710-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– Postai úton, a pályázatnak a Sarkad Város Önkormányzata

címére történõ megküldésével (5720 Sarkad, Kossuth utca 27.)
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szerep-
lõ azonosító számot: IGNI 092/2020, valamint a beosztás meg-
nevezését: intézményvezetõ.

– Személyesen: dr. Pintér Magdolna, Békés megye, 5720
Sarkad, Kossuth utca 27.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatokat a Kjt.
20/A. S (6) bekezdésében meghatározott személyekbõl álló
bizottság véleményezi. A pályázatokról Sarkad Város Önkor-
mányzat Képviselõtestülete dönt. A pályázat elbírálásának ha-
tárideje: 2020. december 17. A pályázati kiírás további közzété-
telének helye, ideje: www.sarkad.hu - 2020. november 9., Sar-
kad Város c. hetilap - 2020. november 13.

Álláspályázat
napnál nem régebbi hatósági
erkölcsi bizonyítvány, amely
igazolja a büntetlen elõéletet
és hogy nem áll a foglalkozás
gyakorlás eltiltás hatálya alatt.
Szakmai gyakorlatról szóló
igazolás, nyilatkozat, hogy
hozzájárul a pályázati anya-
gában foglalt személyes ada-
tainak a pályázati eljárással
összefüggésben szükséges
kezeléséhez, nyilatkozat, hogy
a vagyonnyilatkozat-tételt vál-
lalja, amennyiben pályázatá-
nak zárt ülés keretében törté-
nõ tárgyalását kéri, erre irá-
nyuló írásbeli nyilatkozat.

A beosztás betölthetõségé-
nek idõpontja: a beosztás leg-
korábban 2021. január 1. nap-
jától tölthetõ be.

A pályázat benyújtásának
határideje: 2020. december
11.

A pályázati kiírással kapcso-
latosan további információt dr.
Pintér Magdolna nyújt, a 06-
66-585-710-es telefonszá-
mon.

A pályázatok benyújtásának
módja:

– Postai úton, a pályázatnak
a Sarkad Város Önkormány-
zata címére történõ megküldé-
sével (5720 Sarkad, Kossuth
utca 27.) Kérjük a borítékon
feltüntetni a pályázati adatbá-
zisban szereplõ azonosító
számot: IGNI 092/2020, vala-
mint a beosztás megnevezé-
sét: intézményvezetõ.

– Személyesen: dr. Pintér
Magdolna, Békés megye,
5720 Sarkad, Kossuth utca 27.

A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a pályázatokat
a Kjt. 20/A. S (6) bekezdésé-
ben meghatározott szemé-
lyekbõl álló bizottság vélemé-
nyezi. A pályázatokról Sarkad
Város Önkormányzat Képvi-
selõtestülete dönt. A pályázat
elbírálásának határideje:
2020. december 17. A pályá-
zati kiírás további közzététel-
ének helye, ideje:
www.sarkad.hu - 2020. no-
vember 9., Sarkad Város c.
hetilap - 2020. november 13.

.
A Kormány 484/2020. (XI. 10.) Kormányrendeletének 12.

§-a értelmében a A BARTÓK BÉLA  MÛVELÕDÉSI KÖZ-
PONT LÁTOGATÁSA TILOS!

Információkérési lehetõség a 06-66/375-300-as telefon-
számon lehetséges.

2020. november 11-tõl a Bartók Béla Mûvelõdési Központ
határozatlan ideig zárva tart.

Mester Judit Ibolya intézményvezetõ

A KÖNYVTÁR LÁTOGATÁSA TILOS!
A Kormány 484/2020. (XI.

10.) Kormányrendeletének
12. §-a értelmében a
KÖNYVTÁR LÁTOGATÁSA
TILOS!

Online hosszabbítás a
honlapon keresztül (http://
b b m k k 1 0 . s a r k a d i -
konyvtar.hu/ a Belép szóra
kattintva), e-mailben
( i n f o r m a c i @ s a r k a d i -
konyvtar.hu) vagy telefonon
nyitvatartási idõben (06-66/
375-380) lehetséges. A be-
iratkozások érvényességét
és a kölcsönzési határidõket
meghosszabbítjuk, késedel-
mi díjat a bezárás idõszaká-

ban nem számolunk fel.
Elõre leadott igényeik alap-

ján kölcsönzésre is lehetõ-
ség nyílik a könyvtár falain
kívül. Idõs, mozgásában kor-
látozott lakosok részére a
könyvet házhoz szolgáltatá-
sunkat ajánljuk.

Hirdetésfelvétel e-mailben
( h i r d e t e s @ s a r k a d i -
konyvtar.hu), illetve telefo-
non (06-66/375-380) hétfõn
és pénteken 10.00-17.00 óra
között lehetséges.

2020. november 11-tõl a
könyvtár határozatlan ideig
zárva tart

Mester Judit Ibolya
intézményvezetõ

A BARTÓK BÉLA  MÛVELÕDÉSI
KÖZPONT LÁTOGATÁSA TILOS!

Tájékoztató sürgõsségi
készenléti orvosi ellátásról

A sürgõsségi készenléti orvosi ellátás 2020. november hó-
napban, a hétköznapokon, 12.00 óra és 16.00 óra között az
alábbiak szerint történik:

2020. november

Sarkadon az orvosi ügyelet hétköznapokon 16.00 órától
másnap reggel 08.00 óráig tart! Hétvégén, ünnepnapokon,
munkaszüneti napokon éjjel-nappal ügyeleti ellátás vehetõ
igénybe! Az orvosi ügyelet helye: Központi Orvosi Rendelõ,
Sarkad, Béke sétány 5.  Telefonszáma: 06-70-370-3104

23  hétfõ Dr.Szabó Zoltán, Gyulai út 8/A. 66/270-259
24  kedd Dr.Tóbiás Éva Tünde, Anti út 2/B. 66/270-141
25  szerda Dr.Pap Sándor, Béke s.5. 66/375-985
26  csüt. Dr.Papp Attila,  Béke s.5. 66/375-820
27  péntek Dr.Márki-Fejes László, Béke sétány 5.     +36/66/272-820

30  hétfõ Dr.Pap Sándor, Béke s.5. 66/375-985

Trükközõ
sofõrök

Egy nap alatt ismét két
olyan jármûvezetõt értek tet-
ten a NAV munkatársai Gyulá-
nál, akik a menetíró készülé-
ket kijátszva próbálták pihe-
nés nélkül elérni úti céljukat.

A fuvarokmányok ellenõr-
zése után a pénzügyõrök
mindkét esetben tüzetesen
átvizsgálták a teherautókat
is, és azt vették észre, hogy
a sofõrök az ellenõrzéskor is
mágnessel manipulálják a

Konyhai kisegítõ munkakör
ellátására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Sarkad Város Önkormányzatának Közétkeztetési Intézmé-
nye a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
Törvény 20/A § alapján pályázatot hirdet 1fõ konyhai kise-
gítõ munkakörre.

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.
A munkavégzés helye: Sarkad, Kossuth u. 25.
A munkakörbe tartozó feladatok:
Az ételek készítéséhez szükséges alapanyagok elõkészí-

tése, az ételek elkészítése, azok tálalása, adagolása, továb-
bá mosogatás, takarítás munkafolyamatok elvégzése.

Pályázati feltétel: 8 általános iskola elvégzése, közétkez-
tetésben, vendéglátásban szerzett 1-3 év szakmai tapaszta-
lat. Magyar állampolgárság, büntetlen elõélet, 18. életévét
betöltött személy.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent: közétkeztetésben
vendéglátásban szerzett szakmai tapasztalat, konyhai kise-
gítõ szakképesítés.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
Szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget és szakmai ta-

pasztalatot igazoló iratok.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. 11. 25.
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. 11. 27.
A pályázati kiírás közzétételének helye: KSZK.hu.
A közzététel ideje: 2020. 11. 06.
A munkakör 2020. 12. 01-én tölthetõ be.
A pályázatot postai úton kell beküldeni. A borítékon fel kell

tüntetni a pályázati  azonosítót és a munkakör megnevezését.
51/2020 konyhai kisegítõ.

Cím: Közétkeztetési Intézmény, 5720 Sarkad, Kossuth u. 25.

Idõpontot kell foglalni
az ügyintézéshez

A Kormányablakokban mûködõ NAV-ablakokban 2020. no-
vember 12-tõl a személyes ügyintézéshez elõzetes idõpont-
foglalásra van szükség. Ez összhangban van a Kormányab-
lakok ügyfélfogadási rendjével, ami a Magyarország Kormá-
nya által kihirdetett veszélyhelyzethez kapcsolódó kormány-
zati intézkedések betartását szolgálja.

A Kormányablakokban NAV ügyintézésekhez idõpontot a
h t t p s : / / w w w . n a v . g o v . h u / n a v / s z o l g a l t a t a s o k /
ugyfelszolgalati_idopont_foglalasa menüpont alatt foglalhat.

A veszélyhelyzet ideje alatt a gyors és rugalmas ügyinté-
zéshez célszerû a NAV elektronikus szolgáltatásait használ-
ni. Az e-ügyintézésrõl a NAV honlapján a 32. számú, a tele-
fonos ügyintézésrõl pedig a 33. számú információs füzetben
olvasható további információ.

Ma Magyarországon a daganatos megbetegedések miatti
halálozás a szív és érrendszerit követõen a második leggya-
koribb halálok.

2001 óta Népegészségügyi Program keretében a hölgyek
emlõszûrésre és méhnyak szûrésre kapnak meghatározott
idõnként meghívólevelet. Emlõszûrésre kétévente a 45-65
éves korcsoportba tartozó hölgyek, méhnyak szûrésre há-
romévente a 25-65 éves korcsoportba  tartozó hölgyek kap-
nak névre szóló meghívást. Emlõszûrésre a meghívólevél-
ben pontosan megírják, hogy hová és mikor várják a szûren-
dõ hölgyet, ha az idõpont nem felel meg, akkor lehetõsége
van az idõpont módosítására a megadott telefonszámon.
Méhnyak szûrésre a meghívólevél mellékletében felsorolt
szakrendelõket lehet felkeresni, elõtte a szakrendelõvel idõ-
pont egyeztetés szükséges, hogy a várakozási idõ minimális
legyen. A meghívólevelet mindenki vigye magával.

Az emlõrák a nõk leggyakoribb daganatos betegsége, rit-
kán elõfordul férfiaknál is.

Magyarországon évente mintegy 7500 új megbetegedés
fordul elõ, és mintegy 2800 nõ veszti életét évente a beteg-
ség következtében. Az emlõráknál - csakúgy, mint a legtöbb
tumornál - is igaz az a megállapítás, hogy a terápia eredmé-
nye annál hatékonyabb minél korábbi stádiumban kerül a
betegség felismerésre. Éppen ezért fontos, hogy minél ha-
marabb orvoshoz forduljon mindenki, aki az emlõben cso-
mót tapint. Fontos hangsúlyozni, hogy az emlõrák többnyire
fájdalmatlan, sõt, minél inkább fáj egy csomó, annál kevés-
bé valószínû, hogy megjelenése rosszindulatú daganatra
utal. Éppen ez a fájdalmatlanság az, ami a betegeket megté-
veszti és ami miatt sokszor csak hónapokkal, évekkel a cso-
mó észlelése után fordulnak orvoshoz.

Ugyancsak jelentõs esetszámmal, évi 1000 új esettel for-
dul elõ méhnyak rák Magyarországon, a megbetegedés mi-
atti halálozás pedig évente meghaladja a 400 fõt. Hazánk-
ban a méhnyak szûrése megoldott, de sajnos a nõk tekinté-
lyes hányada nem él e lehetõséggel, részben ezért nem is-
merik fel korai stádiumban a betegséget.

Kérem, tegyen mindenki az egészségéért, vegyen
részt az ingyenes szûréseken Önmagáért, családjáért.

Felhívás emlõszûrésre!

tachográfokat. A mágnesek
használatát jelezte, hogy a
menetíró készülék az ellen-
õrzés pillanatában és azt
megelõzõen is pihenõidõt
regisztrált.

Egy megfelelõen elhelye-
zett mágnes alkalmas arra,
hogy a tachográfot úgy mani-
pulálja, hogy az kevesebb ve-
zetési idõt, illetve több pihenõ-
idõt regisztráljon. A NAV mun-
katársai mindkét esetben el-
távolíttatták és lefoglalták a
mágneseket, valamint össze-
sen több mint másfél millió fo-
rint bírságot is kiszabtak.

Jegyinák Attila NAV sajtóreferens



Kiadja:  Sarkad Város Önkormányzat Képviselõ-testülete.
Felelõs kiadó:  Dr. Pintér Magdolna jegyzõ. A kiadó levélcíme:  5720 Sarkad,
Kossuth u. 27.  Telefonszám: (66) 375-633.  Telefax száma: (66) 271-030.
Felelõs szerkesztõ: Fazekas László. A szerkesztõség levélcíme: 5720 Sar-
kad, Vár u. 2./b  (Bartók Béla Mûvelõdési Központ), telefon: (66) 375-300.
Nyomdai elõkészítés:  Bartók Béla Mûvelõdési Központ. Nyomtatás:  Földesi
és Társa Bt., Dévaványa  Felelõs vezetõ: Földesi Zoltán

ISSN 1215-2374

4. SARKAD 2020. november 20., PÉNTEKVÁROS

Felhívjuk a lakosság és a közületek figyelmét, hogy a
Sarkad Város, a Békés Megyei Hírlap, a Szuperinfó és
a Grátisz lapokba hirdetéseiket  a Városi Könyvtárban

csak hétfõ és pénteki napokon
10.00-17.00 óráig adhatják fel.

A közérdekû cikkeket amennyiben lehetséges
elektronikus formában kérjük leadni.

 e-mail cím: hirdetes@sarkadi-konyvtar.hu
Telefon: 66/375-380

A Sarkad TV képújságának
hirdetési díja :

2.550 Ft oldalanként,
vagy 450 Ft/sor

SSSSSZOLGÁLTATÁSZOLGÁLTATÁSZOLGÁLTATÁSZOLGÁLTATÁSZOLGÁLTATÁS

AAAAALBÉRLETLBÉRLETLBÉRLETLBÉRLETLBÉRLET
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ÁÁÁÁÁLLATLLATLLATLLATLLAT
Kertes házba 1 személynek
albérlet kiadó T:06/20/319-
0310

1 vietnámi hízó és 2 kecske
eladó. T:06/20/316-5836

Egy hízó és egy koca eladó
Rákóczi u. 41

Hízó van eladó 140-150 kg-
os T:06/70/242-3536

Hízók eladók 06/30/636-
7482

3. emeleti lakás belvárosban
eladó. 06/30/401-1873

Tûzifa eladó 06/30/512-1133

Költöztetést, lomtalanítás

helyben és vidékre is. 30/
408-8125

Durkó István
és Sárközi Mária

november 19-én ünnepli házas-
ságkötésük 60. évfordulóját

„60 év elrohant, akár egy kósza pillanat,
Akarat megfogant, nõttem szárnyatok alatt.”

lánya, veje és 2 unokája
Ez alkalomból köszönti õket

Tûzifa
akció!

Rendelés:
 06/70/953-4070

Kalodás tûzifa reklám
áron, amíg a készlet
tart.

➡  akácfa 29.900 Ft
➡ bükk-tölgy

25.000 Ft
Konyhakészen 1x1-es ka-
lodában /1 köbméter/

November 20. Péntek
Jolán, Bódog

November 21. Szombat
Olivér

November 22. Vasárnap
Cecília, Filemon

November 23. Hétfõ
Kelemen, Klementina
November 24. Kedd

Emma, Virág
November 25. Szerda
Katalin, Katinka, Liza

November 26. Csütörtök
Virág, Lánárd

November 27. Péntek
Virgil, Virgínia, Amina

Péntektõl-péntekig
Névnapok

TEMETKEZÉSI  SZOLGÁLTATÓ  SARKAD

Telephely: 5720 Sarkad,
Árpád Fejedelem tér 2/b

Temetések teljes  körû lebonyolítása

24 órás ügyelet: 06/30/865-2001
e-mail:sarkadkegyelet@upcmail.hu

Nyitva tartás: H-P: 8-16-ig
T:66/611-443

KEGYELET

Megemlékezés

halálának 10. évfordulóján.

„Mint mikor még itt voltam Veletek, nem érezhetem kezetek melegét,
mint beteg ágyamnál, mikor még foghattuk egymás kezét.
Nehéz. Nehéz a kezem - leteszem. Nehéz a szemem - lecsukom.
Megyek az úton, de ne sirassatok, földi életembõl csak ennyi jutott.
Isten, minden embernek kimérte, kinek hol a kezdete, és hol a vége.”

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk

Filyó István

Szeretõ felesége és családja

Bihar Market Sarkad, Bihar u. 4

Sajnos egyre több lakost érint Sarkadon a ko-
ronavírus és a vele járó karantén. Nagyon sok
olyan ember van, akinek nem tud segíteni a hoz-
zátartozója akár fiatal, akár idõs. Közeleg a tél,
ami majd újabb nehezséget jelent az idõsebb em-
berek bevásárlásánál.

Ebben a nehéz helyzetben azzal szeretnénk se-
gíteni a vásárlóinkat, a lakosokat, hogy kortól és
távolságtól függetlenül házhozszállítással bõvítjük
a bolt szolgáltatásait! A kiszállítást igyekszünk mi-
nél gyorsabban teljesíteni, ha a beosztásunk aka-
dályozza a napközbeni kiszállítást, akkor az 17.00
óra után fog történni. Bankkártyás fizetésüket
kérjük elõre jelezni, hogy a terminál nálunk le-
gyen!

PIROS CÉDULÁVAL ELLÁTOTT HÁZAKHOZ IS
KISZÁLLÍTUNK!!

Rendeléseiket leadhatják a közösségi oldalon,a
bolt oldalának küldött üzenetben (Bihar Market)
vagy a +36304542396-os telefonszámra, ha nem
tudjuk felvenni, visszahívunk mindenkit!

Kedves Vásárlóink!
Kedves Sarkadiak!

Sarkad Város Önkormányzata a Startmunka Minta-
program mezõgazdasági programjának keretében újra
megkezdte a vágósertés értékesítését napi áron!

Vásároljon vágósertést
az önkormányzattól!

Érdeklõdni munkaidõben, az önkormányzat
Vasút utcai telephelyén

(5720 Sarkad, Vasút utca 72.)
vagy a 06-66-271-825-ös telefonszámon.

Ingyenes influenza elleni védõoltás
Értesítem betegeinket, hogy a 2020. évi ingyenes influenza

védõoltások megérkeztek!
Az oltások beadását az elõzõ évekhez hasonlóan, kizáró-

lag elõzetes elõjegyzés alapján végezzük!
Idõpont egyeztetés kizárólag munkanapokon, 11.00 és

12.00 óra között a 06-66-270-259-es telefonszámon!
Dr. Szabó Zoltán háziorvos

Sarkad Város Önkormány-
zata a Közalkalmazottak jog-
állásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény 20/A. S alap-
ján pályázatot hirdet Sarkad
Város Önkormányzat Város-
gazdálkodási Irodája intéz-
ményvezetõ (magasabb ve-
zetõ) beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogvi-
szony idõtartama: határozat-
lan idejû közalkalmazotti
jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: tel-
jes munkaidõ.

A vezetõi megbízás idõtar-
tama: a vezetõi megbízás ha-
tározott idõre, 2021.01.01-tõl
2025.12.31-ig szól.

A munkavégzés helye: Bé-
kés megye, 5720 Sarkad,
Veress Ferenc utca 26.

A beosztáshoz tartozó, il-
letve a vezetõi megbízással
járó lényeges feladatok: az
intézményvezetõ feladata az
intézmény szakszerû és tör-
vényes mûködtetése, a taka-
rékos gazdálkodás, a mun-

káltatói jogok gyakorlása és
döntéshozatal az intézmény
mûködésével kapcsolatban
minden olyan ügyben, ame-
lyeket a jogszabály nem utal
más hatáskörben.

Illetmény és juttatások: az
illetmény megállapítására és
a juttatásokra a Közalkalma-
zottak jogállásáról szóló
1992 évi XXXIII. törvény ren-
delkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
– Felsõfokú képesítés, fel-

sõoktatásban szerzett szak-
képzettség és környezetvé-
delmi, vízügyi, településfej-
lesztési, vidékfejlesztési,
közlekedési felsõfokú szak-
képesítés.

– Legalább 5 év feletti szak-
mai tapasztalat.

– Vagyonnyilatkozat tételi
eljárás lefolytatása, büntet-
len elõélet, cselekvõképes-
ség, B kategóriás jogosít-
vány, magyar állampolgár-
ság.

A pályázat részeként be-
nyújtandó iratok, igazolások:
szakmai önéletrajz, az intéz-
mény vezetésére, fejleszté-

Álláspályázat sére vonatkozó program,
végzettséget, szakképzettsé-
get igazoló okirat másolata,
90 napnál nem régebbi ha-
tósági erkölcsi bizonyítvány,
amely igazolja a büntetlen
elõéletet és hogy nem áll fog-
lalkozás gyakorlásától eltil-
tás hatálya alatt. Nyilatkozat,
hogy hozzájárul a pályázati
anyagában foglalt szemé-
lyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggésben
szükséges kezeléséhez.
Nyilatkozat, hogy a vagyon-
nyilatkozat-tételt vállalja,
amennyiben pályázatának
zárt ülés keretében történõ
tárgyalását kéri, erre irányu-
ló írásbeli nyilatkozat.

A beosztás betölthetõségé-
nek idõpontja: a beosztás
legkorábban 2021. január 1.
napjától tölthetõ be.

A pályázat benyújtásának
határideje: 2020. december
11.

A pályázati kiírással kap-
csolatosan további informá-
ciót dr. Pintér Magdolna nyújt,
a 06-66-585-710-es telefon-
számon.

A pályázatok benyújtásá-
nak módja:

– Postai úton, a pályázat-
nak a Sarkad Város Önkor-
mányzata címére történõ
megküldésével (5720 Sar-
kad, Kossuth utca 27.) Kér-
jük a borítékon feltüntetni a
pályázati adatbázisban sze-
replõ azonosító számot: IGNI
092/2020, valamint a beosz-
tás megnevezését: intéz-
ményvezetõ.

– Személyesen: dr. Pintér
Magdolna, Békés megye,
5720 Sarkad, Kossuth utca
27.

A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a pályázato-
kat a Kjt. 20/A. S (6) bekez-
désében meghatározott sze-
mélyekbõl álló bizottság vé-
leményezi. A pályázatokról
Sarkad Város Önkormányzat
Képviselõtestülete dönt. A
pályázat elbírálásának határ-
ideje: 2020. december 17. A
pályázati kiírás további köz-
zétételének helye, ideje:
www.sarkad.hu - 2020. no-
vember 9., Sarkad Város c.
hetilap - 2020. november 13.

BBMKK

„RÖPÜLJ PÁVA A SARKADI

KISTÉRSÉGBEN”
A BARTÓK BÉLA MÛVELÕDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYV-

TÁR, népdaléneklési versenyt hirdet „RÖPÜLJ PÁVA A
SARKADI KISTÉRSÉGBEN”címmel.

Jelentkezni a Sarkadi Kistérség valamennyi településérõl
korlátlan számban lehet.

A „RÖPÜLJ PÁVA” serleg- korcso-
portonként - vándorol évente a nyer-
tesek között. Várjuk a jelentkezõ-
ket az alábbi korcsoport-bontás-
ban:

I. korcsoport (1-2 osztály)
II. korcsoport (3-4 osztály)
III. korcsoport (5-6 osztály)
IV. korcsoport (7-12 osztály)
V. korcsoport (felnõtt, azaz 18év-

tõl)
Nevezni név, lakcím, elérhetõség, korcsoport feltüntetésé-

vel (1 darab népdallal)  az alábbi elérhetõségeken lehet:
– postán - Bartók Béla Mûvelõdési Központ és Könyvtár

5720 Sarkad, Vár u. 2/b.
– e-mail –bbmkk@sarkadi-konyvtar.hu
Nevezési határidõ - 2020. november 10.
A COVID- 19 vírus megelõzésére vonatkozó 431/2020

(IX.18) Kormányrendelet értelmében a szervezõk az idén
rendhagyó módon rendezik meg a versenyt, az alábbiak sze-
rint:

Jelentkezni egy db népdallal lehet, videófelvétel formájá-
ban a bbmkk2019@gmail.com e-mail címre szíveskedjenek
megküldeni.

A felvételek beérkezésének határideje: 2020. november 25.
A felvételekre kérjük feltüntetni a következõ adatokat: név,

a népdal címe.
2020. december 1-én, a  zsûri a fel-

vételeket összeveti és eldönti
hogy ki nyeri el a „Röpülj Páva”díjat
a Sarkadi Kistérségben.

A díjátadásról késõbb értesít-
jük az érintetteket. Bõvebb fel-
világosítás a mûvelõdési köz-
pontban!


