Sopron Megyei Jogú Város

PÁLYÁZAT
Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala pályázatot hirdet

KÖZTERÜLET-FELÜGYELŐI
KÖZTISZTVISELŐI ÁLLÁSRA
Munkakör alkalmazási feltételei:
Az alábbi végzettségek valamelyike:
– rendészeti szakközépiskolai végzettség vagy ezzel egyenértékű más korábbi képzési formában szerzett végzettség;
rendőr szakközépiskolai végzettség, határrendészképző szakiskolai végzettség; középiskolai végzettség és rendőri
szakképesítés vagy ezzel egyenértékű más korábbi szakképesítés, határrendész szakképesítés vagy ezzel egyenértékű más korábbi szakképesítés; középiskolai végzettség és közterület-felügyelői vizsga.
– számítógépes felhasználói ismeretek (Word, Excel, Internet használat),
– büntetlen előélet,
– magyar állampolgárság,
– vagyonnyilatkozat - tételi kötelezettség teljesítése,
– kinevezés előtt egészségügyi, fizikai és pszichikai alkalmassági vizsgálaton való részvétel és alkalmasság,
– a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. (Kttv.) 85. §-a alapján ne álljon fenn összeférhetetlenség,

Előnyt jelent: német nyelvismeret.
Munkakör fő tartalma:
A közterület-felügyeletről szóló törvényben rögzített feladatok ellátása (közterület jogszerű használatának, rendjének és
tisztaságának ellenőrzése és a szükséges intézkedések megtétele, közreműködés az épített környezet, az önkormányzati vagyon, a közrend és közbiztonság védelmében) és önkormányzati rendeletekben meghatározott közterület-felügyelői feladatok ellátása.

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.

Illetmény és juttatások: A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tőrvény, 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. április 2-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 „Közterület-felügyelő munkakör”

A pályázat elbírálásának rendje: A pályázatok 2014. április 11. napjáig kerülnek elbírálásra. Az elbíráló a pályázatok megtekintése után dönt, a pályázok meghallgatásáról. 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.
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Manósapi nemezelése
M. Horváth Adriennel
Készülj velünk a Tündérfesztiválra!

Jelentkezései határidő: 2013. március 24.
Információ: Martos Virág
tNW!QSPLVMUVSBIV

Több, mint hiteles,
Sopronban is!

Irodánk:
9400 Sopron, Várkerület u. 19.
Telefon:
+36 99 506 066
Nyitva tartás: Hétfő: 8.00–12.00 és 13.00–17.30
Kedd-Csütörtök: 8.00–12.00 és 13.00–16.00
Péntek: 8.00–14.00
E-mail:
sopron@offi.hu t www.offi.hu

_Offi

9 Hiteles fordítás cégeknek
és magánszemélyeknek
9 Szakfordítás bármely szakterületen
és nyelven
9 Tolmácsolás a bizalmas tárgyalásoktól
a konferenciákig

Zöld Sopron

6

2014. március 19.
www.sopronitema.hu

A veszélyes anyagok égetése egészségre, környezetre is káros

Hűvöskedvelő
Méreggel a hideg ellen? erdei pajzsika
Andrássy Péter

Sorozatunkban a városunkban és közvetlen közelében
élő növények és állatok megismeréséhez, védelméhez szeretnénk hozzájárulni.
A halványuló iskolai leckék ellenére biztosak vagyunk
abban, hogy olvasóink többsége ismeri és kedveli a spórákkal szaporodó gyökeres, száras,
leveles páfrányokat, melyek
földtörténeti ősei fatermetűek
voltak.

Takács-Kenessey Tamara

Visszatérő probléma
az illegálishulladékégetés, amely miatt
sok lakossági bejelentés érkezik a Levegő
Munkacsoporthoz.
– Van, aki a lakását fűti, más
a hulladékától szabadul meg
így, a „megélhetési” bűnözők
pedig a kábelek szigetelését
égetik – mondja Lenkei Péter,
a Levegő Munkacsoport Környezeti Tanácsadó Irodájának vezetője. – Néhányan tudatlanságból
égetik el a műanyagot, gumit és

műszálat válogatás nélkül. Így
rendkívül mérgező vegyületek
jutnak a levegőbe. Halálesetek is
előfordultak hazánkban e miatt,
a kályhából a lakótérbe jutó
műanyagégetés füstje okozta
több ember vesztét.
A műanyagok, háztartási hulladékok égésekor olyan anyagok szabadulnak fel, mint az
első világháborúban harci gázként alkalmazott foszgén vagy
vinil-klorid, illetve dioxinok,
cianidok, amelyek következménye a daganatos megbetegedések megjelenése, impotencia, magzatkárosodás, máj- és
vesekárosodás, májrák, légzési
elégtelenség, tüdőgyulladás,

STKH: zöldhulladékgyűjtés
A tavaszi, kerti munkák során keletkező zöldhulladékot az STKH
Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Kft. idén is ingyenesen összegyűjti. A zöldhulladékot STKHemblémával ellátott, zöldhulladék gyűjtésére alkalmas zsákokban kell gyűjteni. A zsákokat a gyűjtési napokon az ingatlan elé –
a kuka edény helyére – kell kihelyezni. Az elszállításra vonatkozó
igényt a zsákon feltüntetett 99/506–483-as telefonszámon előzetesen be kell jelenteni.
Zöldhulladék gyűjtésére alkalmas 170 literes zsák 170 forintos áron
vásárolható meg többek között Sopronban, a Zöld Állomás üzletben (Mátyás király u. 34.) és az ügyfélszolgálati irodában (Verő
József u. 1.). Balf, Fertőrákos, Harka, Kópháza, Sopron, Sopronkőhida és Tómalom településeken az alábbi időpontokban lesz
zöldhulladékgyűjtés: március 25., április 8. és 22., valamint május 6.

Március 26., szerda 19.30
¡¤ù¯Ó±¯

l
á
t
l
á
n
i
s
c
Mit
?
g
i
v
é
m
o
r
há

vérsejt-károsodás, idegrendszeri károsodás, halál lehet.
– Fontos tudni, hogy a festett vagy műgyantával ragasztott fa (OSB, pozdorja, laminált
falemez, ablakkeret) égetése is
tilos a rendelet szerint, hiszen
égetésekor súlyosan rákkeltő,
mérgező anyagok szabadulnak
fel jelentősebb mennyiségben
– fogalmaz Lenkei Péter.
A jogszabályok tiltják és büntetik is az illegális hulladékégetést. A levegő védelméről szóló
kormányrendelet alapján félmillió forint bírságot is kiszabhat a járási hivatal, a bíróság
pedig a Btk. alapján akár 5 év
letöltendő szabadságvesztésre

Hazánk leggyakoribb páfránya az erdei pajzsika: a hűvösebb, csapadékosabb, üde talajú
erdőket, a patakpartokat kedveli. Vaskos gyöktörzse (szár és
gyökér) a talajban vízszintesen
található, amelyből 20–80 centiméter hosszúságú, összetett
levelei emelkednek fel.
A nem áttelelő levelek töve
pelyvaszőrös, levélszárnyainak
szeletei ritkán állnak, nem párhuzamos szélűek, alapjukon
és csúcsuk felé keskenyedők,
fogazottak.

is ítélheti az elkövetőt. Mit
tegyünk, ha valaki a környezetünkben szemetet éget? Először
is kérjük meg, hogy hagyja abba,
hiszen lehet, hogy csak tudatlanságból teszi. Az első fokon
eljáró levegőtisztaság-védelmi
hatóság a járási hivatal, de
a rendőrség is intézkedhet illegális hulladékégetés miatt, sőt
a Levegő Munkacsoport Környezeti Tanácsadó Irodája (www.
levego.hu) is segíthet a panaszos
ügyek megoldásában.
Fontos tudni, hogy a szemétégetés utólag is kimutatható laboratóriumi vizsgálattal a kéményből vett minta
elemzésével.

Herman Ottó emlékév
Andrássy Péter

A száz esztendeje elhunyt
polihisztor – természetkutató, néprajztudós, nyelvész,
grafikus, újságíró és politikus
– munkássága előtt tisztelegve
Herman Ottó emlékévnek nyilvánították 2014-et.
Az 1835 decemberében Breznóbányán (ma Brezno, Szlovákia) született Herman Ottó a bécsi politechnikumban tanult,

majd hosszú katonáskodást
követően Kőszegen telepedett
le, ahol fényképészként kereste
kenyerét.
Huszonkilenc évesen a kolozsvári múzeum preparátora lett,
ahol a múzeum őslénytani és
csontvázgyűjteményét rendezte, és a környéket járva gyarapította annak rovargyűjteményét. Több tanulmányúton
vett részt, nemcsak a Kárpátmedence, de a norvég fjordok

és Lappföld madárvilágát is
tanulmányozta. Negyvenévesen
lett a Magyar Nemzeti Múzeum
„őrsegédje”, újságíróként dolgozott Szegeden és Törökszentmiklóson, majd Miskolc országgyűlési képviselője lett.
Mintegy 1140 cikke, tanulmánya, előadása és összesen
5940 oldalt kitevő 14 könyve
jelent meg. Főbb művei:
Magyarország pókfaunája I–II.;
A madarak hasznáról és káráról;

AZ ÚJ PEUGEOT 308 LETT
AZ ÉV AUTÓJA 2014-BEN

Az ősfoglalkozások: Halászat és
pásztorélet; A magyar pásztorok
nyelvkincse; A magyar halászat
könyve I–II. Ez utóbbiban rögzítette – népies elnevezésekkel – a Fertő tóban előforduló
21 halfajt.

inicial.hu

Az új Peugeot 308 kombinált átlagfogyasztása: 3,6-5,6 l/100 km, CO2-kibocsátás 93-129 g/km.

Az új Peugeot 308 tervezői minden tollvonásnál arra törekedtek, hogy intenzív élménnyé tegyék a vezetés
pillanatait. Sikerüket mi sem bizonyítja jobban, mint az Év Autója 2014-díj, melyet az új Peugeot 308 kapott.
Az autó i-Cockpit innovatív vezetőhelye kisméretű kormányával, magasra helyezett műszeregységével, 9,7
colos érintőképernyőjével2 az ösztönös vezetést szolgálja. A legújabb generációs 82-155 LE benzin és 92-115
LE dízelmotoroka teljesítményről és az alacsony, akár 3,6 l/100 km vegyes fogyasztásról gondoskodnak.
A nagyméretű, 470 literes csomagtartó (VDA-szabvány szerint:420 l) és a tágas belső tér pedig kényelmes
utazást biztosít. A kategóriában egyedülálló minőség biztosítéka az 5 év1 garancia.
(1) A +3 év ingyen kiterjesztett garancia a 2 éves szerződéses garancián túl, a szerződéses garanciával megegyező szolgáltatásokat tartalmazó kiterjesztett garancia, amely az
autó garanciakezdetétől számított 5 évig vagy 100 000 km-ig (amelyik határértéket előbb eléri az autó) érvényes. A szerződéses és a kiterjesztett garancia szolgáltatásai kizárólag
abban az esetben vehetők igénybe, ha a Szervizkönyvben és a Kiterjesztett Garancia Szerződésben foglalt feltételek és körülmények egyidejűleg teljesülnek. Az ajánlat visszavonásig
érvényes. (2) Változattól függően széria
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PEUGEOT INICIÁL
Sopron, Balﬁ u. 160/B.
Tel.: 99/508-140, 06 20/366-6823; www.inicial.hu/peugeot

Március 29., szombat 19.00
Liszt-központ

LAJKÓ FÉLIX
(hegedű)
és

IFJ. BALÁZS JÁNOS
(zongora)

KONCERTJE
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AKCIÓ

akár ingyenes
szereléssel

175/65 R14

14 990 Ft
11 990 Ft

185/65 R15

20 990 Ft
14 990 Ft

195/65 R15

17 490 Ft
14 490 Ft

205/55 R16

23 990 Ft
19 990 Ft

INICIÁL AUTÓHÁZ
SOPRON Balﬁ u. 160/B. Tel.: 20/472-7000

Az akciós árak kizárólag készpénzes vásárlás esetén érvényesek. Az ingyenes szerelés részleteiről érdeklődjön márkakereskedéseinkben.

www.inicial.hu

ÁPRILIS 5.
SZOMBAT
10.00–18.00
LISZT-KÖZPONT

Nemzetközi
gyermekkönyvnap
SOPRONI TAVASZI
NAPOK 2014

EGÉSZ NAPOS KALANDOZÁS A
KÖNYVEK, MESÉK, VERSEK VARÁZSLATOS VILÁGÁBAN
DÉLELŐTTI PROGRAMOK 10–12 ÓRÁIG
1000
Kreatív foglalkozás a
„Mindenki tud rajzolni” című könyv szerzőivel
30

10
1030

Cók-mók Bábszínház: Berg Judit: A szél
Játékos irodalmi kalandozás
Dávid Ádám Iró cimborával.
Átszáguld Sopronon a Millennium expressz!
Időutazás egy vonatos kalandregény világába:
vetítés, beszélgetés egy regény megírásának
műhelytitkairól (10 éves kortól)

DÉLUTÁNI PROGRAMOK 14–18 ÓRÁIG
1400-1600 Kreatív foglalkozás a
„Mindenki tud rajzolni” című könyv szerzőivel

1400-1600 Játékos irodalmi kalandozás
Dávid Ádám Iró cimborával.
Versfaragás, közös meseírás és
képeskönyvkészítés kicsiknek

1400-1800 A sakkpalota rejtélyei
Játssz és küzdj!

16.00

AZ ALMA EGYÜTTES KONCERTJE

FOLYAMATOS PROGRAMOK 10–18 ÓRÁIG
∎ MESEKÖNYV-ÁRUSÍTÁS
∎ KÖNYVES BOLHAPIAC
∎ MESÉLŐ KÉPEK: BERNÁTH BARBARA kiállítása
Berg Judit–Polgár Judit:
ALMA című könyvéhez készült illusztrációiból

PARTNERÜNK:

∎ PAPÍRSZÍNHÁZ

Az Alma együttes koncertjére a belépő 2.000 Ft, a többi program ingyenes.

