






Az ingatlan állapotával kapcsolatban a Sopron Holding Zrt.-nél
a 99/514–644-es telefonszámon tájékozódhat.

A licittárgyalás részleteiről érdeklődhet:
Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városgazdálkodási Osztályán 

ügyfélfogadási időben, a 99/515–404-es telefonszámon.

A részletes licitkiírás a
www.sopron.hu/önkormányzat menüpont alatt olvasható.

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata

LICITTÁRGYALÁST HIRDET
a tulajdonában álló ingatlan értékesítésére:

Sopron, Rózsa u. 16. 
Helyrajzi száma: 684 31 m2

beépítetlen terület
Induló ár: 134.000 Ft
A licittárgyalás időpontja: 2016. június 30. 10 óra
A licittárgyalások helye:
Polgármesteri Hivatal, Sopron, Fő tér 1. II. em.
Városgazdálkodási Osztály





REJTETT UDVAROK, REJTETT KINCSEK
A VOLT fesztivál kísérőprogramjai Sopron belvárosában

Június 29. – július 2.  STOKI Bútormanufaktúra (Várkerület 31.)

Naponta 10.00-16.00-ig Bronzbogár fotóművész és Varga Tamás grafikus

művész kiállítása

Június 29. 15.00 Romungro Gipsy Band

Július 1. 15.00  „SZÉK ESSZÉK” (Szabó Olivér SIT DOWN COMEDY-je)

Július 2. 15:00  Kékes Kata gitárművész és Dr. Vargha András

koncertje

Szabad belépés.

Június 29. – július 2.  Soproni Múzeum belső kertje (Fő tér)

Június 29. és július 2. 11.00
RETRO-Sopron – képmutogatás Bolodár Zoltánnal, a múzeumi 

fotóarchívum vezetőjével

Június 30. 11.00 HATÁRÉRTÉK - Ponyva vagy szépirodalom? - a fantasy

műfajáról Mészöly Ágnessel Darabos Enikő kritikus beszélget

Július 1. 11.00 CSAVARGÓK - A két soproni származású Jászberényi fivérrel, a

szépíró/újságíró Sándorral és a színész Gáborral Darabos Enikő 

kritikus beszélget

Szabad belépés.

Július 1. 17.00  Rejpál-ház (Várkerület 7.)

A Tötl pincészet bemutatkozása

Jegyek a helyszínen válthatók.

Július 2. 16.30  Felhőtáncoló Kreatív Műhely (Várkerület 19.)

ZENÉS FELHŐTÁNCOLTATÁS – a Wespa-vonósnégyes koncertje

Szabad belépés.





Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
pályázatot hirdet

VAGYONGAZDÁLKODÁSI ÜGYINTÉZŐI
köztisztviselői állásra.

Pályázati feltételek:
felsőoktatásban szerzett jogi vagy közigazgatási képzési ágban szerzett végzettség (diploma)
vagy gazdaságtudományi szakképzettség (diploma),
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,
ingatlanforgalmi értékbecslések készítésében való jártasság, esetleg ilyen képesítés.

Munkakör fő tartalma:
Önkormányzati helyiségek és beépítetlen területek (egyéb ingatlanok) bérleti jogviszonyaira vonatkozó ügyek 
intézése. Az ingatlan- és helyiségértékesítések szakszerű és jogszerű előkészítése, pályázatok, licittárgyalások 
lefolytatása, az eladás lebonyolítása. Közreműködés az önkormányzati tulajdonú ingatlanokat érintő 
telekalakításokban.

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 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 határozatlan időre szól. A próbaidő: 6 hónap.

További információ kérhető Papné Horváth Barbara osztályvezetőtől a 99/515–124-es telefonszámon.

A jelentkezéseket 2016. július 15-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 „Vagyongazdálkodási ügyintéző” 

A pályázat elbírálásának rendje: 
A pályázatok 2016. július 31. 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 állás betölthető: 2016. augusztus 1. napjától.

Sopron Megyei Jogú Város

PÁLYÁZAT



Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
pályázatot hirdet

LACKNER KRISTÓF KÖZIGAZGATÁSI 
ÖSZTÖNDÍJPROGRAM

keretében való foglalkoztatásra

Pályázati feltételek:
A Lackner Kristóf Közigazgatási Ösztöndíjról szóló Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 
18/2014.(VI.3.) önkormányzati rendelete alapján:

felsőfokú iskolai végzettség,
a pályázat benyújtásakor be nem töltött 30. életév,
magyar állampolgárság,
munkaviszonyban, állami vezetői szolgálati jogviszonyban, köztisztviselői, kormánytisztviselői, 
közalkalmazotti, bírósági szolgálati, igazságügyi alkalmazotti szolgálati, ügyészi szolgálati, valamint 
hivatásos szolgálati jogviszonyban nem állhat, és
megfelel a pályázati felhívásban foglalt egyéb feltételeknek.

Az ösztöndíjprogram keretében:
az ösztöndíjat elnyert személy szakmai gyakorlaton vesz részt a Polgármesteri Hivatal meghatározott szervezeti 
egységénél. 

A pályázatnak tartalmaznia kell:
önéletrajzot a 45/2012.(III.20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerint,
a felsőfokú végzettséget igazoló diploma másolatát,
személyi igazolvány másolatát,
3 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 2016. 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 2016. 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:
2016. szeptember 1. napjától 2017. augusztus 31. napjáig. 

Sopron Megyei Jogú Város

PÁLYÁZAT





VÁRJUK OLVASÓINK LEVELEIT!
Segítsen nekünk! Ossza meg véleményét szerkesztőségünkkel! 
Van egy jó története? Ismer érdekes embereket? 

Szerkesszük közösen a Soproni Témát! 
szerkesztoseg@sopronitema.hu



Információ és jegyvásárlás: Jegyiroda (Liszt Ferenc Konferencia és Kulturális Központ)
H-9400 Sopron, Liszt Feren c u. 1. Telefon: +36-99-517-517

07. 02.
MAGYAR ÁLLAMI
NÉPI EGYÜTTES

08. 03.
TEATER TETAS JAKARTA

08. 26-27.
FEKETE PÉTER
Madách Színház

07. 08-09-10.
ÉN, LEONARDO
ExperiDance

08. 05-06-07.
A DZSUNGEL KÖNYVE
Soproni Petőfi Színház

08. 28.
VUK
Madách Színház

07. 15-16.
MACSKÁK
Madách Színház

08. 12-13.
LUXEMBURG GRÓFJA
Budapesti Operettszínház

09. 09.
DEMJÉN 70

07. 17.
KARTHAGO, APOSTOL,
EXPRESS

08. 14.
RÓMAI VAKÁCIÓ

09. 10.
GÁBRIEL - ORFEUM

07. 22-23.
A DENEVÉR
Budapesti Operettszínház

08. 19.
PÁNEURÓPAI PIKNIK
ünnepi koncert

07. 29-30.
SZÉP NYÁRI NAP
Budapesti Operettszínház

08. 21.
HUNGARIKUMOK
KAVALKÁDJA

222222200000001111166666 PÁLYÁZATI 
FELHÍVÁS

Sopron Megyei Jogú Város 
Széchenyi István Tanulmányi Ösztöndíjára

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében a 
Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlésének 8/2016. (III.31.) önkormányzati rendelete 

szerinti előkészítő bizottság pályázatot hirdet 2016/2017. tanévre vonatkozóan 
Sopron Megyei Jogú Város Széchenyi István Tanulmányi Ösztöndíjára.

Az ösztöndíj egy teljes tanévre, azaz tíz hónapra szól. Az ösztöndíjjal járó juttatások:
- az ösztöndíj odaítélésének napját magában foglaló és azt követő szemeszter idejére 

havonta 44.200 Ft vissza nem térítendő támogatás,

- az ösztöndíjas nevére szóló sopron.hu végződésű – határozatlan időre szóló – e-mail cím,

- Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat protokoll-listáján való nyilvántartás, névre 
szóló meghívó az önkormányzat rendezvényeire,

- lehetőség az ösztöndíjas tevékenységének a helyi médiában való ismertetésére.

Az ösztöndíjra pályázatot nyújthat be, aki a következő feltételeknek együttesen megfelel:

a) a pályázat benyújtását közvetlenül megelőzően legalább 5 éve folyamatosan soproni lakó-
hellyel rendelkezik,

b) államilag elismert magyar felsőoktatási intézmény teljes idejű alapképzésben, mesterkép-
zésben vagy egységes osztatlan képzésben részt vevő hallgatója,

c) jelenlegi vagy korábbi bachelor tanulmányai során legalább két félévre bejelentkezett és a 
pályázat beadását közvetlenül megelőzően legalább 55 kreditet megszerzett,

d) a pályázat benyújtását közvetlenül megelőző két egymást követő lezárt szemeszterben fel-
vett összes tantárgyból elért tanulmányi eredményének számtani átlaga legalább 4,51,

e) tanulmányait teljes idejű alapképzésben, vagy ezt követő mesterképzésben, vagy az egy-
séges osztatlan képzésben az első master diploma megszerzéséért folytatja,

f ) kiemelkedő szakmai tevékenységéről dékáni ajánlással rendelkezik (a dékáni ajánlás tartal-
mi elemeit a rendelet 6. § f ) pontja tartalmazza),

g) a pályázat benyújtásakor a 30. életévét még nem töltötte be.

Az ösztöndíjra pályázatot nyújthat be az is, aki fentebb leírt feltételeknek megfelel és saját szak-
irányban ideiglenesen külföldön tanul vagy tanult.

A pályázat benyújtásának további részleteiről a www.sopron.hu honlapon tájékozódhat.

A pályázatok benyújtási határideje: 2016. szeptember 20., 
azokról Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése 2016. október 30-ig dönt.

Dr. Fodor Tamás polgármester, 
az előkészítő bizottság elnöke

Postacím: 
„Széchenyi István tanulmányi ösztöndíj előkészítő bizottság” 

9400 Sopron, Fő tér 1.

http://www.sopron.hu




