FELHÍVÁS

JELENTKEZÉSI LAP

Tisztelt Soproni Választópolgárok!

Alulírott jelentkezem a választási feladatok szavazás napi lebonyolításában közreműködő
szavazatszámláló bizottságok választott póttagjának

Munkatársakat keresünk a választási feladatok szavazás napi lebonyolításában közreműködő szavazatszámláló bizottságokba.
Várjuk a Sopronban (beleértve Balf, Brennbergbánya, Sopronkőhida településrészeket is)
lakcímmel rendelkező azon választópolgárok jelentkezését, akik választott póttagként
szükség szerint részt vennének a szavazatszámláló bizottságok munkájában.
A szavazatszámláló bizottságok választott tagjait/póttagjait Sopron Megyei Jogú Város
Közgyűlése – várhatóan a 2014. februári ülésén – választja meg, megbízatásuk négy
évre szól. A közgyűlés döntéséről az ülést követően értesítjük. A szavazatszámláló
bizottságok az országgyűlési képviselők 2014. évi választása alkalmával kezdik meg
működésüket.
Figyelem!
A választási eljárásról szóló törvény értelmében a szavazatszámláló bizottság választott
tagja/póttagja egyebek között nem lehet:
tQÈSUUBHKB
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közigazgatási szervvel kormányzati szolgálati jogviszonyban, szolgálati vagy más,
munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy a közalkalmazott kivételével,
állami vezető.
A bizottság választott tagjai és szükség szerint közreműködő póttagjai a választás napján végzett munkájukért tiszteletdíjban részesülnek, valamint a szavazást követő napon
mentesülnek a jogszabályban előírt munkavégzési kötelezettségük alól, és erre az időre
átlagbér illeti meg őket.
Jelentkezési határidő: 2014. január 31.
A jelentkezés jelentkezési lappal vagy a jelentkezési lapon szereplő adatok írásbeli
közlésével történik. A jelentkezéshez felhasználható az itt található jelentkezési lap, illetve az letölthető a www.sopron.hu weboldalról, vagy személyesen is átvehető a Polgármesteri Hivatal (Sopron, Fő tér 1.) információs pavilonjában.
Bővebb felvilágosítás a 99/515–115 telefonszámon kérhető.
A kitöltött jelentkezési lapot dr. Dobos József jegyző, HVI vezető, Sopron Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatala, 9400 Sopron, Fő tér 1., vagy az igazgatas@sopron-ph.hu
címre kérjük eljuttatni.
Tisztelettel
Dr. Dobos József
jegyző
a Helyi Választási Iroda vezetője

1.

Név:

2.

Születési hely, idő:

3.

Bejelentett állandó lakcím:

4.

Vezetékes telefonszám:

5.

Mobil telefonszám:

6.

E-mail cím:

7.

Foglalkozás:

8.

Munkahely megnevezése, címe:

9.

Munkahelyi telefonszám:

Sopron,

jelentkező aláírása

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2014. január 31.
A kitöltött jelentkezési lapot dr. Dobos József jegyző, HVI vezető,
Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, 9400 Sopron, Fő tér 1., vagy az
igazgatas@sopron-ph.hu címre kérjük eljuttatni.

Január 29., szerda 18.00
Liszt-központ

KORAESTI
HANGVERSENY
„EGYMÁS KÖZT…”

Kamarazenei gyöngyszemek
az Art Trio Baden előadásában
Műsoron: Haydn és Beethoven művek
Jegyár: 1800 Ft

SOPRONBAN
Liszt Ferenc Konferencia és Kulturális Központ
2013. december 16. – 2014. február 10.

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata

KÖZLEMÉNY

KÖZLEMÉNY
Szíves tudomására hozzuk, hogy Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997.
évi LXXVIII. törvény (Étv.), valamint a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet (Korm. r.) 41. §-a
alapján – egyszerűsített eljárás lefolytatása keretében – elkészítette „Sopron – Balf városrész Szabályozási Tervéről és Helyi
Építési Szabályzatáról” szóló 16/2005. (IV. 7.) számú önkormányzati rendelet módosításának tervezetét (véleményezési dokumentáció) az Óhegy utca déli kivezetésére vonatkozóan.

A településrendezés alá vont terület:
A módosítással érintett terület az Óhegy utca – Alsódomb sor – 8518 számú közút – 10464 helyrajzi számú ingatlan által határolt tömb
(10455, 10456, 10457, 10458, 10459, 10460 helyrajzi számú ingatlanok).

A településrendezés célja és várható hatásai:
A módosítás célja:
A magántulajdonban lévő építési terület optimális környezetalakítás lehetőségeinek vizsgálatára a telektulajdonosok beépítési tervet készíttettek. A beépítési terv egy jóval kedvezőbb telekosztást, közlekedési feltárást és hálózati kapcsolatot tartalmaz. Mind a város, mind
pedig a tulajdonosok számára előnyös megoldási javaslat eredményezte a terület szabályozási terve módosításának kezdeményezését.
A módosítás várható hatása:
A várható hatások kivizsgálásának érdekében a tervező előzetes véleményt kért az ügyben leginkább érintett szakhatóságoktól: a Fertő–
Hanság Nemzeti Park Igazgatóságtól, a Győr–Moson–Sopron Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőség Útügyi Osztályától, valamint a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Győr–Moson–Sopron Megyei Igazgatóságától. A dokumentációba melléklet előzetes vélemények
kifogást nem emelnek a korrekcióval kapcsolatban.
A terület a beépítési tervnek megfelelő szabályozása esetén realizálódik az építési telkek feltárása. Az Óhegy utca zsákutca mivoltának
megszüntetése és kivezetése az Alsódomb sorra szerves közúti kapcsolatot eredményez. Ennek előnye a kommunális szolgáltatások
(hulladékelszállítás) működtetésének optimalizálása, valamint a telkek közvetlenebb közúti elérése. Az átmenő forgalom megjelenése
az Óhegy utcán a hirtelen emelkedő tereplejtések miatt kizárható. A szabályozási terv módosítása a városrész ezen környezetében negatív hatásokat nem eredményez.
A módosítással érintett terület fejlesztési koncepciója:
A módosítás egy lakóutca nyomvonal-vezetési korrekciója, amelynek lényege, hogy nem nyugati oldalról, hanem a telekcsoportot kettéosztva, középről tárja fel az építési telkeket. A terület tervezett funkciója változatlanul családi házas lakóterület.
A tervező a megbízó kérésének megfelelően a tervezési területen a tömbhöz igazodva választja meg a teleknagyságot és a beépítési
lehetőségeket. A jelenleg hatályos előírást ennek megfelelően változtatja meg. A tömbben a területfelhasználás változatlan marad.
A kormányrendelet 41. §-a értelmében a véleményezési anyagot 2014. január 22-től – 2014. február 7-ig Sopron Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatal aulájában (9400, Fő tér 1. sz. alatt)

KÖZZÉTESZEM.
A közzététel ideje alatt minden érintett észrevételt tehet a hivatal városépítészeti csoportjánál a kifüggesztett anyagokkal kapcsolatban.
A dokumentáció Sopron város honlapján (www.sopron.hu) is megtekinthető.
Sopron, 2014. január 6.
Tisztelettel:
Dr. Fodor Tamás
polgármester

programajánló

Pro Kultúra
Sopron

Január 15–29.
www.prokultura.hu
www.facebook.com/prokultura

2014. FEBRUÁR 10-IG HÉTFŐ-PÉNTEK 9-17H, SZOMBAT 9-12H LISZT-KÖZPONT

MUNKÁCSY SOPRONBAN IDŐSZAKOS KIÁLLÍTÁS
JANUÁR 19., SZERDA 19.00

EVANGÉLIKUS TEMPLOM

KING’S SINGERS

LISZT FERENC HANGVERSENYBÉRLET
Műsoron Lassus, Kreek, Richafort, Prez,
Gombert, Mendelssohn-Bartholdy művei
JANUÁR 24., PÉNTEK 19.00 SOPRONI

SOPRONI PETŐFI SZÍNHÁZ

BRUSCHINO ÚR ÉS
CSILLAGOK SZÁRNYÁN

Vígopera és táncelőadás – két előadás egy estén
JANUÁR 29., SZERDA 18.00

LISZT-KÖZPONT

KORAESTI HANGVERSENY
„EGYMÁS KÖZT…”

Kamarazenei gyöngyszemek az
Art Trio Baden előadásában

DÁTUM
17. péntek
19. vasárnap

JEGYIRODA

24. péntek
25. szombat
25. szombat
26. vasárnap

ELŐADÁS
BÉRLET
19.00 Az üvegcipő
Széchenyi
Legyetek jók, ha tudtok
17.00
A KOMISZ & dESZKa Társulat előadása
19.00 Bruschino úr/ Csillagok szárnyán
Jávor
19.00 Bruschino úr/ Csillagok szárnyán
Löszl
19.30 Jelentés az akadémiának (Liszt központ) Pódium/Latinovits
19.00 Bruschino úr/ Csillagok szárnyán
Madách
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Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata

PÁLYÁZAT
Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
pályázatot hirdet

VAGYONGAZDÁLKODÁSI SZAKREFERENSI
köztisztviselői állásra

Pályázati feltételek:
-

egyetemi vagy főiskolai szintű közgazdasági vagy műszaki felsőoktatásban szerzett szakképzettség,
számítógépes felhasználói ismeretek (Word, Excel, Internet-használat),
büntetlen előélet,
magyar állampolgárság,
cselekvőképesség,
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. (Kttv.) 85. §-a alapján ne álljon fenn
összeférhetetlenség,
- vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség.

Előnyt jelent:
- közigazgatásban szerzett gyakorlat,
- angol vagy német nyelvvizsga megléte.

Munkakör fő tartalma:
- az önkormányzati ingatlanvagyon hasznosítása az éves költségvetési rendeletekben és a vagyonrendeletben meghatározottak szerint,
- kapcsolattartás az MNV Zrt.-vel az önkormányzat vagyonkezelésében álló állami tulajdonú ingatlanok esetében és az állami tulajdonú ingatlanok igénylésekor,
- az önkormányzati érdekeltségi (tulajdonosi) körbe tartozó gazdálkodó szervezetekkel kapcsolatos ügyek
intézése (üzleti terv, éves beszámoló, ügyvezető, felügyelő-bizottság, könyvvizsgáló…..).

A pályázatnak tartalmaznia kell:
- önéletrajzot a 45/2012.(III.20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerint,
- az iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatát,
- előzetes nyilatkozatot arról, hogy a Kttv. 85. §-ában meghatározott összeférhetetlenségi ok a pályázat benyújtásakor fennáll-e,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt vagy annak megkéréséről szóló igazolást.

Illetmény és juttatások: A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a hivatal
Közszolgálati Szabályzata szerint.
A kinevezés határozatlan időre szól. A próbaidő: 6 hónap.
További információ kérhető Horváthné Seregély Jolán osztályvezetőtől a 99/515–123-as telefonszámon.

A jelentkezéseket 2014. január 30-ig az alábbi címre kérjük benyújtani:
Dr. Dobos József jegyző
Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
9400 Sopron, Fő tér 1.
A borítékra kérjük ráírni: „Vagyongazdálkodási szakreferens munkakör”

A pályázat elbírálásának rendje: A pályázatok 2014. február 9. napjáig kerülnek elbírálásra. A pályázók a pályázat eredményéről az elbírálást követően 8 napon belül értesítést kapnak. A pályázat benyújtásának
tényét és annak tartalmát az adatvédelmi előírásoknak megfelelően kezeljük.
Az állás betölthető az elbírálást követően azonnal.

A GYôRi FiLHaRMoNiKuS ZeNeKaR BeMuTaTJa:

THe

KiNG’S SiNGeRS

LISZT
2014. január 19., 19 óra
BéRLET Evangélikus templom, Sopron

FERENC

JEGYVÁSÁRLÁS A PRO KULTÚRA JEGYIRODÁBAN:
Liszt Ferenc Konferencia és Kulturális Központ
9400 Sopron, Liszt F. u. 1.

www.gyfz.hu | www.prokultura.hu
TÁMOGATÓK:

MÉDIATÁMOGATÓ:

PRO KULTÚRA
SOPRON
NONPROFIT KFT.

Gioacchino Rossini:

Rendező:
Toronykőy Attila
Karmester:
Oberfrank Péter
(Liszt
(Liszt -- díjas)
díjas)

A Soproni
Petőfi Színház és a
Veszprémi
Petőfi Színház
közös produkciója

Bruschino úr
(vígopera)

Előadások: 2014. január 24., 25., 26.

Demcsák Ottó:

Csill^gok szárnyán
(táncfantázia)

Rendező-koreográfus:
Demcsák Ottó (Harangozó-díjas)
A Soproni Petőfi Színház
tánctagozatának előadása

