Sopron Megyei Jogú Város

PÁLYÁZAT
Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
pályázatot hirdet

Lackner Kristóf Közigazgatási Ösztöndíj
program keretében való foglalkoztatásra
Pályázati feltételek:
A Lackner Kristóf Közigazgatási Ösztöndíjról szóló Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat
Közgyűlésének 18/2014.(VI.3.) önkormányzati rendelete alapján:
rfelsőfokú iskolai végzettség,
ra pályázat benyújtásakor be nem töltött 30. életév,
rmagyar állampolgárság,
rmunkaviszonyban, állami vezetői szolgálati jogviszonyban, köztisztviselői,
kormánytisztviselői, közalkalmazotti, bírósági szolgálati, igazságügyi alkalmazotti szolgálati,
ügyészi szolgálati, valamint hivatásos szolgálati jogviszonyban nem állhat, és
rmegfelel a pályázati felhívásban foglalt egyéb feltételeknek.

Az ösztöndíj program keretében: az ösztöndíjat elnyert személy szakmai gyakorlaton vesz
részt a Polgármesteri Hivatal meghatározott szervezeti egységénél.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
rönéletrajzot a 45/2012.(III.20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerint,
ra felsőfokú végzettséget igazoló diploma másolatát,
rszemélyi igazolvány másolatát,
r3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, vagy annak megkéréséről szóló igazolást.
Az ösztöndíj havi összegét a jegyző állapítja meg, amely nem lehet kevesebb a mindenkori
legkisebb kötelező munkabérnél.
További információ kérhető: Pesky Ibolya személyzeti, bér- és munkaügyi csoportvezetőtől a
99/515–117-es telefonszámon.

A jelentkezéseket 2017. július 31-ig az alábbi címre kérjük benyújtani:
Dr. Sárvári Szabolcs jegyző
Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
9400 Sopron, Fő tér 1.
A borítékra kérjük ráírni „Lackner Kristóf Közigazgatási Ösztöndíj”

A pályázat elbírálásának rendje:
A pályázatok 2017. augusztus 15. napjáig kerülnek elbírálásra. Az elbíráló a pályázatok
megtekintése után dönt a pályázók 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 ösztöndíjas program határozott időre szól:
2017. szeptember 1. napjától 2018. augusztus 31. napjáig.

Támogassuk tovább a kárpátaljai
Csongor települést!
A hűség és a szabadság városa, Sopron, immáron két esztendeje vállal mentori, patrónusi feladatot, hogy segítse a
kárpátaljai Csongor településen élő magyarokat.
Minden segítség ellenére Csongor lakosai, határon túli
magyar honfitársaink, továbbra is nehéz helyzetben élnek.
Ezért a településen élő gyerekek életkörülményeinek javítására, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata gyűjtést szervez

a csongori iskola
gyermekétkezdéjének felújítására.
Arra kérjük a soproni polgárokat, hogy csatlakozzanak
az önkormányzati kezdeményezéshez és támogassák a
felújítást.
Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata a
11600006-00000000-63368046 (Erste Bank)
számú számlaszámra
2017. május 31-ig várja a pénzbeli adományokat.
A közlemény rovatban kérjük, tüntesse fel
a következő szöveget:
Adomány Csongor település patronálására.
Fogjunk össze ismét, jelezve, hogy
Sopronra számíthat a nemzet!
Sopron Megyei Jogú Város
Önkormányzata

FELHÍVÁS!

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.)
a 2017. évben, Sopron közigazgatási területén

KÖRNYEZETSZÉPÍTÉSI

VERSENYT
HIRDET A KÖVETKEZŐ KATEGÓRIÁKBAN
1. intézmények
2. lakóközösségek
3. családi házak

4. balkon, erkély, terasz
5. vállalkozások

A VERSENYBEN VALÓ
RÉSZVÉTEL FELTÉTELE
a nevezés, melyet a következő címre
kell küldeni: Sopron Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatal Városgazdálkodási
Osztály (9400 Sopron, Fő tér 1.).

AZ ÉRTÉKELÉST SZAKÉRTŐ
BIZOTTSÁG VÉGZI JÚNIUS VÉGÉN
tB[ÏQàMFU VEWBS FMǮLFSU PMEBMLFSU ÏTB
csatlakozó közterület gondozottsága
tB[ÏQàMFUWJSÈHPTÓUÈTBÏTB[PL
gondozottsága alapján

NEVEZÉSI HATÁRIDŐ
2017. június 1.
Értékelésre kerül minden kategóriában az,
aki írásban nevezett be e nemes versenybe.

GYŐZTESEKET KATEGÓRIÁNKÉNT
HIRDETNEK, JUTALMUL VÁSÁRLÁSI
UTALVÁNYT KAPNAK
I. helyezett: 50 000 Ft,
II. helyezett: 40 000 Ft,
III. helyezett: 30 000 Ft értékben.
Részvételüket előre is köszönöm!
Dr. Simon István alpolgármester

Sopron Megyei Jogú Város

PÁLYÁZAT
Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala pályázatot hirdet

ADÓIGAZGATÁSI ÜGYINTÉZŐI
valamint

ADÓELLENŐR ÉS ADÓ-VÉGREHAJTÁSI ÜGYINTÉZŐI
határozott idejű munkakör betöltésére.

Pályázati feltételek:
r Egyetemi, főiskolai vagy alapképzésben pénzügyi és számviteli szakon szerzett közgazdász szakképzettség,
r számítógépes felhasználói ismeretek (Word-, Excel-, Internet-használat),
r büntetlen előélet,
r cselekvőképesség,
r magyar állampolgárság,
r vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség,
r a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. (Kttv.) 85. §-a alapján ne álljon fenn összeférhetetlenség.

Előnyt jelent:
r közigazgatásban, hasonló munkakörben szerzett gyakorlat.

Adóigazgatási ügyintézői munkakör fő tartalma
r elsőfokú adóhatósági ügyintézés a helyi iparűzési adóval kapcsolatban;
r elsőfokú adóhatósági ügyintézés az építményadóval, valamint a magánszemélyek kommunális adójának kivetésével,
nyilvántartásával kapcsolatban.

Adóellenőr és adó-végrehajtási ügyintézői munkakör fő tartalma
r adóellenőrzések lefolytatása az Adóellenőrzési terv alapján magánszemélyek kommunális adója és építményadó,
valamint helyi iparűzési adó tekintetében a vonatkozó jogszabályok alapján;
r végrehajtási tevékenység az önkormányzati adóhatóság felé adótartozással rendelkező adózók tekintetében, a
kintlévőségek megfelelő kezelése azok behajtásával, az adók módjára behajtandó köztartozásokkal összefüggésben is.
Fizetéskönnyítés (részletfizetés, fizetéshalasztás) vonatkozásában döntéselőkészítés.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
r önéletrajzot, a 45/2012.(III.20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerint,
r az iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatát,
r előzetes nyilatkozatot arról, hogy a Kttv. 85. §-ában meghatározott összeférhetetlenségi ok a pályázat benyújtásakor fennáll-e,
r 3 hónapnál nem régebbi hatósági 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 határozott időre szól. A próbaidő: 6 hónap.
További információ kérhető Gintnerné Orbán Mária adóügyi osztályvezető helyettestől a 99/515–114-es hivatali telefonszámon.

A jelentkezéseket 2017. május 19-ig az alábbi címre kérjük benyújtani:
Dr. Sárvári Szabolcs jegyző
Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
9400 Sopron, Fő tér 1.
A borítékra kérjük ráírni „Adóigazgatási ügyintéző” vagy „adóellenőr és adó-végrehajtási ügyintéző”.

A pályázat elbírálásának rendje: A pályázatok 2017. május 31-ig kerülnek elbírálásra. A pályázati feltételeknek
megfelelő pályázók személyes meghallgatására is sor kerül. 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

Sopron Megyei Jogú Város

KÖZLEMÉNY
Szíves tudomására hozzuk, hogy Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata az épített környezet
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény, valamint a településfejlesztési koncepcióról,
az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29/A., valamint
43/A. §-ában foglaltaknak megfelelően elhatározta Sopron Megyei Jogú Város településképi arculati
kézikönyvének elkészítését.
Az építésjogi szabályozási környezet módosítása során a tavalyi évben megjelent a településkép
védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény, valamint a törvény végrehajtási rendeleteként a 2016.
december 30-án hatályba lépett 400/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet, mely módosította a fenti Korm.
rendeletet. Megjelent a településképi követelményekre, illetve a településkép védelme érdekében
megalkotható jogi eszközök köre is.
A 2017. év egyik legjelentősebb településképi vonatkozású, a települések épített környezetére nagy
hatással bíró önkormányzati feladata a Településképi Arculati Kézikönyv és a településképi rendelet
megalkotása.
A településképi arculati kézikönyv építészeti szemléletformáló célt szolgál, a településképi rendeletet
alapozza meg a települési környezet megjelenését meghatározó jellemzőket és elvárásokat, a
település helyi stílusjegyeit foglalja össze.
A településképi törvény hatálybalépésével új településképi követelményt a helyi építési
szabályzatokban már nem lehet megállapítani, a jelenleg hatályos településrendezési eszközök
településképi követelményei a településképi rendelet hatályba lépéséig, de legfeljebb 2017.
szeptember 30-ig alkalmazhatók. Addig minden településnek el kell készítenie a teljes közigazgatási
területre kiterjedő új településképi rendeletét, illetve ezt megelőzően annak alátámasztó munkarészét,
a Településképi Arculati kézikönyvet.
Valamennyi településrendezési eszköz és a fent nevezett dokumentum és szabályrendelet elfogadása,
megalkotása a nyilvánosság bevonásával történhet. A partnerségi egyeztetés célja, hogy az eljárás
során történő egyeztetéseknél biztosítsa a véleményező partnerek minél szélesebb körben történő
bevonását, az elfogadott dokumentumok nyilvánosságát.
Önkormányzatunk az eljárás megindítása előtt a 6/2017. (II. 28.) önkormányzati rendeletének
megalkotásával döntött a településfejlesztési és településrendezési dokumentumok, valamint az
egyes településrendezési sajátos jogintézmények partnerségi egyeztetésének szabályairól. Az arculati
kézikönyv készítésének egyeztetési eljárását a fenti kormányrendelet 29/A. §-ában foglaltak alapján
teljes eljárásként kívánja lefolytatni.
Az arculati kézikönyv megalkotásával kapcsolatban a Korm. rendelet 43/A. § (4) bekezdésében
foglaltak alapján az eljárásban résztvevő partnerek 21 napon belül írásban javaslatokat, észrevételeket
fogalmazhatnak meg, véleményt nyilváníthatnak, melyet eljuttathatnak hivatalunk Városépítészeti
csoportjához (9400 Sopron, Fő tér 1.), vagy elhelyezhetnek a városháza aulájában megtalálható
véleménygyűjtő ládába 2017. június 2-ig.
Tisztelettel:
Dr. Fodor Tamás
polgármester

II. Soproni Nemzetközi
Bonsai és Suiseki kiállítás
2017. május 12–14. / Liszt Ferenc Konferencia és Kulturális Központ

Munkatársat keresünk az alábbi munkakörbe:

MŰVEZETŐ
Feladatok:
t B[ÏQÓULF[ÏTJNVOLÈLNVOLBIFMZJJSÈOZÓUÈTB T[FSWF[ÏTF
t BLJWJUFMF[ÏTNJOǮTÏHÏOFL UFDIOPMØHJBJ
LÚWFUFMNÏOZFJOFL àUFNUFSWÏOFLCFUBSUBUÈTB
t ÏQÓULF[ÏTFLFOGFMNÏSÏTFLLÏT[ÓUÏTF
t ÏQÓUÏTJOBQMØWF[FUÏTF
t LJWJUFMJUFSWFLFMMFOǮS[ÏTF GFMàMWJ[THÈMBUB

)ZQQPMJU BMBLÈKt;TVHPSJt5ÈODSBQT[ØEJBt)BNJIPMUBLGFMUÈNBEVOL
«SNÈOZÏTT[FSFMFNt5IF#MVFT#SPUIFSTt
$TPOHPSÏT5àOEFt%àIÚOHǮJGKÞTÈHt#VEBIBMÈMBt+ÈOPTWJUÏ[t$TJMMBHLVUZB
"QPLPMJQVODTQBODTt-ÞEBT.BUZJt"[ÚSEÚHCF

Bérletmegújítás: 2017. május 2. – június 17.
Új bérletek is válthatók a szabadon lévő helyekre
a Pro Kultúra jegyirodájában.
+&(:*30%"40130/ -*4;5'6
5&-ŷŸt+&(:*30%"ũ130,6-563")6
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Május 14. 9–12-ig Yamadori bemutató (jamboree)
több mint 100 éves galagonya 2014-es alakításának
folytatása (a kiállítás résztvevőivel) II. rész
12 óra A kiállítás zárása
A belépés díjtalan
R
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$TBLB[FMWÈSÈTBJOLOBLNFHGFMFMǮQÈMZÈ[ØL
KFMFOULF[ÏTÏUWÈSKVLB
sopron@stettin-hungaria.huFNBJMDÓNSF

2017/2018

Május 13. 10 óra Harcművészeti bemutatók (Liszt terem)
(Waido Fight Academy, Shotokan karate, Kendo, Aikido,
Jodo, Ju Jitsu)
13 óra Alakítási bemutatók (Petőfi terem)
Marek Gajda (Lengyelország – Varsó)
Rácz György & Czégel Richard (Magyarország)
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.VOLBWÏH[ÏTIFMZF/ZVHBU.BHZBSPST[ÈH
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Amit nyújtunk:
t WFSTFOZLÏQFTKÚWFEFMFN
t NPCJMUFMFGPO
t NVOLBWÏH[ÏTIF[DÏHBVUØ
t T[BLNBJGFKMǮEÏTMFIFUǮTÏHF

BÉRLETEZÜNK!
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A

Elvárásaink:
t T[BLJSÈOZÞLÚ[ÏQWBHZGFMTǮGPLÞWÏH[FUUTÏH
t HFOFSÈMLJWJUFMF[ÏTFLCFOT[FS[FUUNJOJNVNÏWFT
NBHBTÏQÓUÏTJNǻWF[FUǮJWBHZÏQÓUÏTWF[FUǮJHZBLPSMBU
t ÚOÈMMØNVOLBWÏH[ÏT
t KØT[ÈNÓUØHÏQFTGFMIBT[OÈMØJJTNFSFUFL.40óDF
t #LBUFHØSJÈTKPHPTÓUWÈOZ

PROGRAM

Május 12. 11 óra Bonsai kiállítás megnyitása (Munkácsy-terem)
13 óra Alakítási bemutatók (Petőfi terem)
Mirko Ortenzi (Olaszország)
Marta & Jacek Pietakiewich (Lengyelország – Krakkó)
Rácz György & Czégel Richárd (Magyarország)
Németh Norbert – Kamocsai Vladimir (Szlovákia)
Burschl József (Magyarország)

R O NI D OJ

Támogatók:

POWER SHIELD Zrt.

Italsziget Kft.

Roth Gyula
Erdészeti, Faipari
Szakképző Iskola
és Kollégium

Lippai János
Kertészeti
Szakképző Iskola és
Kollégium telephely

PÓTFELVÉTELI ELJÁRÁST
hirdet a következő szakokra:
szakgimnáziumi képzés:
OKJ 54 543 01 Faipari technikus
OKJ 54 850 01 Környezetvédelmi
technikus,
illetve
szakmunkások szakközépiskolája –
érettségire való felkészítés (2 év)

szakgimnáziumi képzés:
OKJ 54 581 02 Parképítő és
fenntartó technikus
szakközépiskolai képzés:
OKJ 34 541 06 Szőlész–borász
OKJ 34 215 04 Virágkötő és
virágkereskedő

Érd: 06 99 / 506 - 470

Érd: 06 20 / 414 - 0803
FNBJMSPUIT[LJIVrXXXSPUIT[LJIV

Liszt Terasz

Vasárnapok a Liszt központ előtt
Május 14. 16.00

Liszt terasz

PROGRAM

2017

Elthon John - Tim Rice

AIDA (musical)

Soproni Petőfi Színház

Ska Tunes

06. 15-16-17-18.
06. 30.-07. 01.

GYÖNGYHAJÚ LÁNY
BALLADÁJA

07. 28-29-30.

ExperiDance Production

Instrumentális reggae és ska zene
Ifj. Gosztola Tibor-zongora, Vígh Sándor - harsona, Németh Zoltán - trombita, Sebestyén András - szaxofon, Gyenge András - gitár, Hajtó Gergő - gitár, Pető Kornél - basszusgitár, Hajtó András dob, Gina Majsáné - ének

A MUZSIKA HANGJA

06. 23-24-25.

NABUCCO

07. 07-08.

Kassai Állami Opera

Május 21. 16.00

ABIGÉL

08. 04-05.

Budapesti Operettszínház

Pesti Magyar Színház

MÁGNÁS MISKA

08. 11-12.

Budapesti Operettszínház

Liszt terasz

Elton John – Tim Rice

AIDA - Történet az igaz szerelemről

Ízelítő a musicalből

BUDAPEST JAZZ ORCHESTRA

07. 09.

FERGETEGES

07. 14.

MACSKÁK

Queen-show

08. 20.

ExperiDance Production és a
100 Tagú Cigányzenekar szólistái

a soproni előadás szereplőivel
Látogasson el júniusban a Fertőrákosi Barlangszínházba is!

HERNÁDI PONT
Orlai Produkció

Május 28. 16.00

Deák tér, Liszt terasz

EGY FENÉKKEL KÉT LOVAT

07. 15.

Orlai Produkció

Tündéri gyereknap

08. 25-26.

Madách Színház

CSOPORTTERÁPIA

08. 27.

Madách Színház

Tündérek és manók vonulása
Járjuk be együtt a Tündérfesztivál helyszínét!

UDVAROS DOROTTYA

16.00-kor indulunk a Deák tér játszóteréről a Liszt központhoz,
a Tündéri gyereknapra, ahol zenés programok és kreatív foglalkozások várják a gyerekeket.

CIGÁNYPRÍMÁS

Közreműködik: Mozgás Ritmus Lendület Club

07. 16.

07. 21-22.

Soproni Petőfi Színház és
Operettvilág Együttes

www.prokultura.hu

A SZŐKE CIKLON
Játékszín

DEMJÉN ÚJRA!
SUGAR | VAN, AKI
FORRÓN SZERETI

09. 02.

09. 08-09.

Pesti Magyar Színház

07. 23.

Információ és jegyvásárlás:
Jegyiroda (Liszt Ferenc Konferencia és Kulturális Központ)
H-9400 Sopron, Liszt Ferenc u. 1. Telefon: +36-99-517-517
&NBJMKFHZJSPEB!QSPLVMUVSBIVtwww.barlangszinhaz.hu
valamint a Kőfejtő pénztárában (nyitvatartási időben)

