2

Panoráma

2013. június 5.

Az oldalt összeállította: BERTHA ÁGNES

www.sopronitema.hu

Akár egymilliós büntetést is fizethetnek szabálytalanság esetén

Számla nélkül bírság
Huszár Judit

Akár egymillió forintos bírságot is kaphat az a vállalkozó, aki nem ad számlát vagy
nyugtát. De ugyanennyit fizethet az is, aki
nem bejelentett alkalmazottat foglalkoztat. A jó idővel együtt nemcsak a fesztiválok
időszaka kezdődik, de az ellenőrzéseké is.
„Németül kért egy csomag retket.
Azt is hozzátette, hogy siet. Gyorsan odaadtam neki a zöldséget, ő
nyújtotta azonnal a pénzt, aztán
már ment is. Majd pár perc múlva

visszajött és közölte, hogy NAVellenőr, 100 ezer forintra büntetett, mert nem adtam nyugtát”
– ezt panaszolta lapunknak egy
Sopronban is áruló zöldséges.

A férfi szerint az ellenőrök „direkt
húzták csőbe”.
A büntetés szabályos volt,
„az adóalany köteles minden
ellenérték fejében teljesített termékértékesítésről, szolgáltatásnyújtásról számla vagy nyugta
kibocsátásáról gondoskodni” –
ezt válaszolta az esetről Kovács
Mária. A NAV Nyugat-dunántúli Regionális Adó-főigazgatóságának sajtószóvivője szerint az idegen nyelven megszólaló vásárlók ritkábban kapnak
számlát, mint a magyarok. Pedig

a szabályok alól nincs kivétel.
Idén is készülnek nyári ellenőrzés-sorozatra a NAV-nál,
a kiemelt üdülőterülteket, a
strandokat és a nagyobb rendezvényeket is járják majd a munkatársaik. Biztosan eljönnek
majd a VOLT Fesztiválra és a
soproni boros rendezvényekre
is. A számla- és nyugtaadás
szabályai egyébként idén nem
változtak. A fesztiválokon például minden termékértékesítésről (pl. belépőjegy, étel, ital) és
szolgáltatásról is számlát, illetve
nyugtát kell kiállítani. Az ellenőrzések fő célja a prevenció, a
fekete-, illetve szürkegazdaság
felszámolása, a tisztességes adózók védelme – tette hozzá a NAV
illetékese.
Aki nem tartja be a szabályokat, az borsos büntetésre számíthat. Ha például valaki nem
ad számlát, akár 1 millió forintot
is fizethet. Ha három éven belül
még egyszer szabálytalanságon
érik, akkor akár 30 napra be is
zárhatják az üzletét.

Ahogy a szabály
mondja: „Minden
termékértékesítésről
és szolgáltatásról is
számlát, illetve nyugtát
kell kiállítani”, Horváth
Mihályné Ági minden
vevőnek ad számlát
FOTÓ: TÓTH ZSOMBOR

Útjavítás Balfon

Ne vigyék rossz hírünket: Több mint ötezer négyzetméter
útfelület újul meg a munkák során Balfon FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS
Pluzsik Tamás

– Nagyon sok kárt tett az
elmúlt tél az útfelületekben, ezért kora tavasszal azt
a döntést hoztuk, hogy a Sopron Holding számára biztosított kereten felül az utak, hidak
karbantartására szánt összeget megemeljük további százötven millió forinttal, melyet
közbeszerzés keretében egy
arra maximálisan alkalmas
kivitelező nyert el – mondotta
sajtótájékoztató keretében dr.
Simon István alpolgármester,
aki a városban folyó útfelújítási
munkálatok jelenlegi állásáról
is beszámolt. – Hetek óta folynak a városban kisebb-nagyobb
felületű út- és járdafelújítások,
de van, ahol több száz méter
egybefüggő útfelület felújítása
vált szükségessé, mint például
itt Balfon, a Fürdő soron.

– Összességében több mint
ötezer négyzetméter útfelület
újul meg a munkák keretében
Balfon, mely azért is kiemelt fontosságú, mert a gyógyturizmusból eredően Balfnak igen jelentős
az idegenforgalma – hallottuk dr.
Varga Mária önkormányzati képviselőtől, a részönkormányzat
elnökétől. – Nem engedhetjük
meg magunknak, hogy e patinás
településnek rossz hírét vigyék
a vendégek. Az elmúlt időszakban felújítottuk a buszvárókat,
az ivókutat és környékét, valamint hamarosan éppen itt, a
Fürdő soron új járdát is építünk.
Mint megtudtuk, a városháza
és a Sopron Holding szakemberei továbbra is felmérik a városban a javításra szoruló helyszíneket, és ami most elmaradt,
azt egy következő ütemben, egy
újabb beruházás keretein belül
újítják fel.
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Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
pályázatot hirdet

ÚTFELÜGYELŐI
köztisztviselői állásra.
Pályázati feltételek:
- egyetemi vagy főiskolai szintű közlekedésmérnök vagy építőmérnök szakképzettség,
- számítógépes felhasználói ismeretek (Word-, Excel-, Internet-használat),
- büntetlen előélet,
- magyar állampolgárság,
- a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. (Kttv.) 85. §-a alapján ne álljon fenn összeférhetetlenség.
Előnyt jelent:
- közigazgatásban, illetve hasonló területen szerzett gyakorlat.
Munkakör fő tartalma:
- ellátja az útfelügyelői feladatokat Sopron Megyei Jogú Város közigazgatási területén az út-, járda-,
valamint kerékpárút-hálózaton, ezek műtárgyain, a közúti jelzéseken és a forgalomirányító berendezéseken,
- kivizsgálja a lakossági bejelentéseket, és megteszi a szükséges intézkedéseket.
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. törvény, valamint a hivatal Közszolgálati Szabályzata szerint.

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.

A kinevezés határozatlan időre szól. A próbaidő: 6 hónap.

Illetmény és juttatások: A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a hivatal Közszolgálati Szabályzata szerint.

További információ kérhető Horváthné Seregély Jolán osztályvezetőtől a 99/515–123-as telefonszámon.

A kinevezés határozatlan időre szól. A próbaidő: 6 hónap.

A jelentkezéseket 2013. június 20-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: „Útfelügyelő munkakör”

További információ kérhető Horváthné Seregély Jolán osztályvezetőtől a 99/515–123-as telefonszámon.
A jelentkezéseket 2013. június 20-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 2013. július 5. 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.

A pályázat elbírálásának rendje: A pályázatok 2013. július 5. 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.

Az állás betölthető az elbírálást követően azonnal.
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A Vendéglátós
Szakképzésért
Alapítvány
közhasznú jelentése
 A Vendéglátós Szakképzésért Alapítványt
(9400 Sopron, Ferenczy János u. 3.) a bíróság az 50.057/1998/9. számú végzésével
közhasznú szervezetként nyilvántartásba
vette 1998. május 27-én.
 Az alapítvány közhasznú tevékenysége a
Soproni Idegenforgalmi, Kereskedelmi és
Vendéglátó Szakképző Iskola tanulóinak
támogatása, a képzés feltételeinek javítása,
a bel- és külföldi kapcsolatok ápolása.
 Munkaviszonyban vagy szerződéses jogviszonyban foglalkoztatott személy nincs az
Alapítványnál. Az Alapítvány vállalkozási
tevékenységet nem folytatott.
 Az Alapítvány 2012. évi közhasznú tevékenysége:

Nyitó tőke
Összes bevétel
Összes kiadás
Nyereség
Tőketartalék

3 533 097 Ft
500 304 Ft
341 555 Ft
158 749 Ft
3 691 846 Ft

Soproni Erzsébet
Oktató Kórház
Humánpolitikai Osztálya
(Sopron, Győri u. 15.)
felvételre keres

leinformálható, munkájára igényes

MUNKAÜGYI ÜGYINTÉZŐT
Alkalmazási feltételek:
tLÚ[ÏQGPLÞJTLPMBJWÏH[FUUTÏH
tMFHBMÈCCLÚ[ÏQGPLÞT[BLJSÈOZÞT[BLLÏQFTÓUÏT
tFHÏT[TÏHàHZJBMLBMNBTTÈH
tCàOUFUMFOFMǮÏMFU
t8PSE &YDFMGFMIBT[OÈMØT[JOUǻJTNFSFUF
tKØLPNNVOJLÈDJØTÏTQSPCMÏNBNFHPMEØLÏT[TÏH
#ÏSF[ÏT,KUT[FSJOU
Jelentkezés módja: GÏOZLÏQFT T[BLNBJÚOÏMFUSBK[PLB[BMÈCCJDÓNSFKVUUBUIBUØLFMBNFHKFMFOÏTULÚWFUǮNVOLBOBQJH
kovandi@sopronkorhaz.hu

A Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai
Szakközépiskola 12.431.400 Ft támogatást
nyert el az „Új típusú szakképzés bevezetése a
soproni Fáyban” (TÁMOP-2.2.5.B-12/1-20120045) című pályázat megvalósítására.

2013 SZEPTEMBERÉBEN INDULÓ
KÉPZÉSEK A FÁYBAN:
Szakiskolai végzettségű tanulóknak
2 év alatt érettségire felkészítés
nappali tagozaton
Érettségizett tanulóknak
1 éves OKJ-s képzések
nappali tagozaton:
pénzügyi-számviteli ügyintéző
postai ügyintéző
(ösztöndíjjal támogatott)
idegen nyelvi titkár
logisztikai ügyintéző
Fáy András Közgazdasági,
Üzleti és Postai Szakközépiskola
9400 Sopron, Teleki Pál út 26.
Tel: 06-99/510-092, Fax: 06-99/510-093
e-mail: fay@sopron.hu, honlap: www.fay.sopron.hu

Az alábbi képzéseinkre fogadunk még jelentkezéseket:
- Szakközépiskola 9. osztály (kertészet és parképítés)
- Érettségire felkészítő 2 éves ifjúsági osztály

szakmával rendelkezőknek (csak közismereti képzés)

- Virágkötő és virágkereskedő; Szőlész-borász;
- Parképítő és -fenntartó technikus

LIPPAI, A KERTÉSZETI!
VM DASZK, Lippai János
Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium
Sopron, Bánfalvi út 48-50. Tel.: 20/392-6625, 20/356-1910
web: www.lippai.sulinet.hu; e-mail: lippai.iskola@gmail.com

ízelítő

2013 Újra Termelői
piac Sopronban
JÚNIUS 14.

PÉNTEK
8–16 ÓRÁIG

LISZT-KÖZPONT

Az Ízutazásról jól ismert Hévízi
Termelők kínálják portékáikat
minden hónap második péntekén
a Liszt-központ előtt.
Hoznak magukkal mézet, lekvárt,
savanyúságot és kézművesárukat is.

JEGYIRODA

Nálunk biztosan megnyalja mind a 10 ujját!

-JT[U'FSFOD,POGFSFODJB¨T,VMUVS MJT,µ[QPOUŢ Sopron, Liszt Ferenc u. 1.
UFMFGPO   ŢOZJUWBI¨UGďŘQ¨OUFLŘI T[PNCBUŘI
FNBJMKFHZJSPEB!QSPLVMUVSBIVŢPOMJOFKFHZW T SM TXXXJOUFSUJDLFUIV

www.prokultura.hu

www.facebook.com/prokultura

Zöld Sopron
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Nagy légvételt igénylő foglalkozásokon vesznek részt a gyerekek

A gyógyító
Sószoba bölcsődéseknek páfrányfenyő

Mesterséges „sóbarlang: Sopron három bölcsődéjében működik évek óta sószoba, ahol
a gyerekek énekelnek, rajzolnak, mondókáznak
Madarász Réka

Sopron három bölcsődéjében működik évek
óta sószoba, ahol a gyermekek napirendjébe
beépített foglalkozásokat tartanak. A tapasztalat azt mutatja, hogy a kicsik ellenállóbbak a légúti megbetegedésekkel szemben.
Közérzetünk nagy mértékben
függ a belélegzett levegő minőségétől. A levegő túl magas pozitívion-tartalma fizikai, pszi-

chés gyengeséget, álmatlanságot okozhat, előidézheti az
immunrendszer gyengülését.
Mindezeket az ártalmas hatá-

sokat kiküszöbölhetjük sóterápia alkalmazásával. A só nem
más, mint folyékony napenergia mértani szerkezetben megkötve. Víz hozzáadásakor ezt
az energiát felszabadítjuk, és a
sóban levő elemek ionizálódnak. Évszázadok óta közismert,
hogy a sóbányák klímája gyógyító hatással van a légzőszervi
betegségekre. A sóbányákéval
közel azonos klíma mesterségesen is létrehozható.

Sopron három bölcsődéjében, a Bóbita, a Százszorszép és
a Zöld Ág Bölcsődében működik évek óta sószoba, ami tulajdonképpen egy mesterséges
„sóbarlang”. A sószobában folyamatosan párolog egy kizárólag
természetes ásványi anyagokat
tartalmazó sóoldat, a benne lévő
ionok és a pára jótékony hatással
vannak a légzőszervek fulladásos
betegségeire. A sószobák berendezése egyszerű: sótéglák és edényekben párolgó oldat teremtik
meg a sóbarlangéhoz hasonló
gyógyító klímát, ami egészséges
és beteg gyerekek számára egyaránt kedvező hatású.
– A fent említett három bölcsődében októbertől áprilisig
működnek a sószobák. A gyermekek a napirendjükbe beépítve
napi húsz percet töltenek itt a
kisgyermeknevelőjükkel. Nagy
légvételt igénylő foglalkozásokon vesznek részt: énekelnek,
mondókáznak, közben rajzolnak,
festenek – mondja Kocsis Zsuzsanna, a Sopron Megyei Jogú
Város Egyesített Bölcsődék igazgatója. – A sószobákat azért alakítottuk ki, hogy kevesebb felső
légúti megbetegedés forduljon
elő a bölcsődés gyermekeknél.
A tapasztalatok azt mutatják,
hogy légtisztító klímaoldat alkalmazása mellett a gyermekek
lényegesen ellenállóbbak a légúti fertőzésekkel szemben, így a
hiányzás is kevesebb. A sószoba
használata természetesen térítésmentesen vehető igénybe a
bölcsődés gyermekek számára.

Varga Tamás

Sorozatunkban a városunkban és közvetlen közelében
élő növények és állatok megismeréséhez, védelméhez szeretnénk hozzájárulni.
A Goethe-t is gondolkodóba
ejtő titokzatos fa, a páfrányfenyő (Ginkgobiloba) mintegy
270 millió évvel ezelőtt, a földtörténeti őskorban fejlődött ki.
A Távol-Kelet buddhista kolostoraiban szentként tisztelték, s
gyógyító hatását is közel 500
éve felismerték. Elsősorban az
agy jótevőjének tartották, de
használták tüdő-, gyomor- és

bélhurut gyógyítására is. Külsőleg hályogok, sebek és szeplő
kezelésére ajánlották.
E lombhullató fa szokatlan
alakú, legyezőre emlékeztető
levelei talán a késő őszi aranysárga színben pompázva a
leglátványosabbak. Legszebb
és legnagyobb példányait a
védett Erzsébet-kertben, a hajdani Lenck-villamúzeum kertjének sarkában, illetve az egykori
gyermekszanatóriumot övező
parkban találjuk. Az Erzsébetkórház parkjának fenséges fáját
Barabits Elemér, a híres növénynemesítő botanikus ültette és
nevelte.

Titokzatos fa: A Goethe-t is gondolkodóba ejtő páfrányfenyő mintegy 270 millió évvel ezelőtt fejlődött ki
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Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában

pályázatot hirdet

ALJEGYZŐI

VAGYONGAZDÁLKODÁSI JOGI SZAKREFERENSI

munkakör betöltésére
A munkakör betöltésére Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 82. § (1) és 82.
§ (5) bekezdése alapján kerül sor.
A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A munkavégzés helye: 9400 Sopron, Fő tér 1.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
A jegyző helyettesítése, általa meghatározott feladatok ellátása.
Jogállás: Az aljegyzői kinevezés vezetői munkakörnek minősül, és az aljegyzőre alkalmazni kell a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (Kttv.) vonatkozó rendelkezéseit.
Illetmény és juttatások: A Kttv., a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a Polgármesteri
Hivatal köztisztviselői és ügykezelői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 44/2001. (X.1.) önkormányzati rendelete és Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Közszolgálati Szabályzata szerint.
Pályázati feltételek:
t NBHZBSÈMMBNQPMHÈSTÈH
t DTFMFLWǮLÏQFTTÏH
t CàOUFUMFOFMǮÏMFU
t JHB[HBUÈTT[FSWF[ǮJ WBHZÈMMBNÏTKPHUVEPNÈOZJEPLUPSJLÏQFTÓUÏT WBHZPLMFWFMFTLÚ[JHB[HBUÈTJNFOF
dzser szakképesítés,
t KPHJWBHZLÚ[JHB[HBUÈTJT[BLWJ[THB WBHZB,Ú[JHB[HBUÈTJ5PWÈCCLÏQ[ÏTJ,PMMÏHJVNÈMUBMUFMKFTLÚSǻFOLÚ[
igazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott mentesítés,
t MFHBMÈCCLÏUÏWFTLÚ[JHB[HBUÈTJHZBLPSMBU
t T[ÈNÓUØHÏQFTGFMIBT[OÈMØJJTNFSFUFL .JDSPTPGU8PSE &YDFM-PUVT/PUFT
t WBHZPOOZJMBULP[BUUÏUFMJFMKÈSÈTMFGPMZUBUÈTÈOBLWÈMMBMÈTB
t OFÈMMKPOGFOOB,UUWofÈCBONFHIBUÈSP[PUUÚTT[FGÏSIFUFUMFOTÏHJPLPLFHZJLFTFN
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
t ÚOÏMFUSBK[ B *** ,PSNSFOEFMFUT[NFMMÏLMFUFT[FSJOU
t JTLPMBJWÏH[FUUTÏHFU T[BLWJ[THÈUUBOÞTÓUØPLJSBUPLNÈTPMBUB 
t IØOBQOÈMOFNSÏHFCCJFSLÚMDTJCJ[POZÓUWÈOZNÈTPMBUB WBHZBLÏSFMFNGFMBEÈTÈUJHB[PMØCJ[POZMBUNÈTPMBUB
t LÚ[JHB[HBUÈTJHZBLPSMBUPUJHB[PMØPLJSBUPLNÈTPMBUB
t OZJMBULP[BUBQÈMZÈ[BUJGFMUÏUFMFLÏTBWBHZPOOZJMBULP[BUUÏUFMJLÚUFMF[FUUTÏHWÈMMBMÈTÈSØM JMMFUWFBSSØM IPHZ
B,UUWofÈCBONFHIBUÈSP[PUUÚTT[FGÏSIFUFUMFOTÏHJPLPLBQÈMZÈ[BUCFOZÞKUÈTBLPSOFNÈMMOBLGFOO
t IP[[ÈKÈSVMÈTBQÈMZÈ[BULFSFUÏCFOT[FNÏMZFTBEBUPLLF[FMÏTÏIF[

köztisztviselői állásra
Pályázati feltételek:
- jogász szakképzettség,
- számítógépes felhasználói ismeretek (Word, Excel, Internet használat),
- büntetlen előélet,
- magyar állampolgárság,
- a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. (Kttv.) 85. §-a alapján ne álljon fenn összeférhetetlenség,
- vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség.
Előnyt jelent:
- közigazgatásban szerzett gyakorlat,
- jogi szakvizsga.
Munkakör fő tartalma:
- az osztályról kimenő ügyiratok jogi kontrollja,
- figyelemmel kíséri az osztályt érintő jogszabály-változásokat,
- részt vesz az osztály feladatkörébe utalt előterjesztések előkészítésében.
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. 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 2013. június 20-ig az alábbi címre kérjük benyújtani:
Dr. Dobos József jegyző

A pályázat benyújtásának határideje: KÞOJVT"QÈMZÈ[BUJLJÓSÈTTBMLBQDTPMBUCBOUPWÈCCJJOGPSNÈDJØ
LÏSIFUǮES%PCPT+Ø[TFGKFHZ[ǮUǮM BoBTUFMFGPOT[ÈNPO

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

A pályázat benyújtásának módja: Postai úton vagy személyesen: Dr. Dobos József jegyző, Sopron Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatala (9400 Sopron, Fő tér 1.) A borítékra kérjük ráírni: „Aljegyzői munkakör”.

9400 Sopron, Fő tér 1.
A borítékra kérjük ráírni: „Vagyongazdálkodási jogi szakreferens munkakör”

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja: "QÈMZÈ[BUPLKÞOJVTJHLFSàMOFLFMCÓSÈMÈTSB"[
aljegyző személyéről a jegyző javaslatára a polgármester dönt. A pályázók a pályázat eredményéről az elbírálást
követően 8 napon belül értesítést kapnak.
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2013. július 1. napjától tölthető be.
",UUWf  CFLF[EÏTFBMBQKÈOIBUIØOBQQSØCBJEǮLFSàMLJLÚUÏTSF

A pályázat elbírálásának rendje: A pályázatok 2013. július 5. 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 PRO KULTÚRA SOPRON NONPROFIT KFT.
PÁLYÁZATOT HIRDET

A PRO KULTÚRA SOPRON NONPROFIT KFT.
PÁLYÁZATOT HIRDET

SZERVEZŐTITKÁRI

KÖZÖNSÉGSZERVEZŐ

ÁLLÁSHELY BETÖLTÉSÉRE.

A szervezőtitkár feladata a jegyiroda és szervezés
irányítása, részvétel a közönségszervezésben.

(ÉRTÉKESÍTÉSI MUNKATÁRS)
ÁLLÁSHELY BETÖLTÉSÉRE.

A közönségszervező feladata: csoportos és egyéni
nézőközönség szervezése Sopronban és vonzáskörzetében.

Munkába lépés ideje: 2013. augusztus 21.
Pályázási határidő: 2013. június 14.

Munkába lépés ideje: 2013. augusztus 21.
Pályázási határidő: 2013. június 14.

A részletes pályázati kiírás a Társaság titkárságán igényelhető
(Sopron, Liszt Ferenc u. 1. tel: 99/517-501,
email: info@prokultura.hu)

A részletes pályázati kiírás a Társaság titkárságán igényelhető
(Sopron, Liszt Ferenc u. 1. tel: 99/517-501,
email: info@prokultura.hu)

Nálunk a mosoly és a hallásvizsgálat ajándék.
Hallókészülék-elem

65 Ft/db

Soproni Erzsébet
Oktató Kórház és
Rehabilitációs Intézet
(Sopron, Győri u. 15.)
állást hirdet

GEERS Hallókészülék Szaküzlet
Sopron, Várkerület 106. • Tel.: 99/887-008

ANALITIKAI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI ÜGYINTÉZŐ

Nyitvatartási idő: hétfő-szerda: 8-16:30 óráig;
csütörtök: 8-18 óráig; péntek: 8-14 óráig

munkakör betöltésére.

Alkalmazási feltételek:
tT[BLJSÈOZÞ LÚ[HB[EBTÈHJ LÚ[ÏQGPLÞJTLPMBJWÏH[FUUTÏH
tNJOJNVNÏWFTT[BLNBJHZBLPSMBUB[POPTUFSàMFUFO
tFHÏT[TÏHàHZJBMLBMNBTTÈH
tCàOUFUMFOFMǮÏMFU
Előnyt jelent:
t UÈSHZJFT[LÚ[HB[EÈMLPEÈTCBOWBMØKÈSUBTTÈH
Pályázatok beadási határideje: NFHKFMFOÏTUǮMT[ÈNÓUPUU
FHZIÏUB[BMÈCCJDÓNSFgazdo@sopronkorhaz.hu

Rendel: Dr. Fücsek Mihály
fül-orr-gégész, audiológus szakorvos

GEERS
HALLÓKÉSZÜLÉK

www.geers.hu

INGYEN HÍVHATÓ
INFORMÁCIÓS VONAL

0 6 - 8 0/182-182
Egy csomag 6 db elemet tartalmaz, melynek ára 390 Ft. A hirdetés nem minősül ajánlatnak.
Az árak a készlet erejéig tartanak. A kép csak illusztráció. További információért forduljon a
GEERS Hallókészülék Kft. szaküzleteihez.

FELHÍVÁS!

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.)
a 2013. évben, Sopron közigazgatási területén

KÖRNYEZETSZÉPÍTÉSI

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

4. balkon, erkély, terasz
5. vállalkozások
NEVEZÉSI HATÁRIDŐ
2013. június 10-ig
értékelésre kerül minden kategóriában, aki
írásban nevezett be a 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.
A kategóriák győztesei kerámia
emlékplakettet kapnak.
Részvételüket előre is köszönöm!
Dr. Simon István alpolgármester

A PRO KULTÚRA SOPRON NONPROFIT KFT.

LICITTÁRGYALÁST HIRDET
A FERTŐRÁKOSI BARLANGSZÍNHÁZBAN LÉVŐ FAHÁZAK ÉS
SZANITER KONTÉNEREK ÉRTÉKESÍTÉSÉRE
7 db 280 cm x 230 cm faház

induló ár: 100.000 forint + ÁFA/darab

4 db 340 cm x 380 cm faház

induló ár: 120.000 forint + ÁFA/darab

2 db 20 lábas szaniterkonténer induló ár: 800.000 forint + ÁFA/darab
Megtekintés: 2013. június 10-én, hétfőn 15.00 órától 17.00 óráig a Barlangszínházban.
A licittárgyalás időpontja: 2013. június 11-én, kedden 15.00 órakor a
Barlangszínházban.
A meghirdetett ingóságok jó állapotban vannak, a megvásárlástól számított hét munkanapon belül kell elbontani és elszállítani a Barlangszínházból. A vételár: a licittárgyaláson ajánlott legmagasabb összeg.
Fizetés: 20% foglaló a helyszínen, a maradék 80%-ot 2013. június 12-én
vagy 13-án, 13-16 óra között a Pro Kultúra főpénztárába (Sopron, Liszt Ferenc u. 1. ) kell számla ellenében befizetni.
Érdeklődni lehet: a Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft. titkárságán
(9400 Sopron, Liszt Ferenc u. 1. Tel: 99/517-501, email: info@prokultura.hu)

