


SOPRONI 
 SZOCIÁLIS  INTÉZMÉNY

A SOPRONI SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY 
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi 
XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

IDŐSEK OTTHONA 
INTÉZETVEZETŐ

(magasabb vezető) munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama: 
a vezetői megbízás határozott időre, 5 évig szól.
A munkavégzés helye: 9400 Sopron, Balfi u. 80.
Pályázati feltételek:

 
szakmai tapasztalat,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 

3–5 év szakmai tapasztalat

A pályázat benyújtásának határideje: 
2016. november 30.
A pályázatok benyújtásának módja:

 

megnevezését: „Idősek Otthona – intézetvezető”!

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata
(9400 Sopron, Fő tér 1.)

pályázatot ír ki a tulajdonában álló,
a történelmi belvárosban található 

Sopron, Előkapu 5. fszt. 3.
(soproni 200/A/3 hrsz)

61 m2  nagyságú
üzlethelyiség bérbeadás

útján történő hasznosítására
Irányadó bérleti díj: havi 73.760 Ft + áfa

A pályázat benyújtásának határideje:
2016. november 25. 10 óra.

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata
a hosszú távú hasznosítás érdekében a nyertes 

pályázóval 10 éves bérleti szerződést köt.

A pályázat kiírója a bérleti díjat
irányárnak tekinti,

attól eltérő (akár alacsonyabb)
ajánlatot is elfogad a pályázóktól!

Az ingatlan megtekintésére a pályázat kiírója
a pályázatok benyújtása előtt

– előzetesen egyeztetett időpontban –
lehetőséget biztosít az ingatlan üzemeltetőjén,
a Sopron Holding Vagyonkezelő Zrt.-n keresztül 

(99/514–644-es telefonszámon).

A pályázat követelményei, értékelési szempontjai, 
valamint a pályázattal kapcsolatos további tudnivalók 

elérhetők a www.sopron.hu önkormányzat
alportálján a pályázatok között.

Információ kérhető a Polgármesteri Hivatal 
Városgazdálkodási Osztályán

Vass László ügyintézőtől, (tel.: 99/515–135).

Sopron Megyei Jogú Város

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS









Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
pályázatot hirdet

KÖZTERÜLET-FELÜGYELŐI
köztisztviselői állásra

Munkakör alkalmazási feltételei:
Felsőoktatásban szerzett közszolgálati szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett 
szakképzettség és közszolgálati másodfokú szakképesítés (közterület-felügyelői vizsga, 
biztonságszervező stb.); közszolgálati középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és 
közszolgálati szakképesítés; vagy középiskolai végzettség és közterület-felügyelői  vizsga.
számítógépes felhasználói ismeretek (Word-, Excel-, Internet-használat),
büntetlen előélet,
cselekvőképesség,
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.

Várunk olyan jelentkezőket is, akik nem rendelkeznek közterület-felügyelői vizsgával, de annak 
letételét vállalják (a költséget a hivatal biztosítja, tanulmányi szerződés keretében).
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:
az 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 99/515–123-as telefonszámon.

A jelentkezéseket 2016.  november 24-ig az alábbi címre kérjük benyújtani:
Dr. Sárvári Szabolcs jegyző részére

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
9400 Sopron, Fő tér 1.

A borítékra kérjük ráírni „Közterület-felügyelő munkakör”
A pályázat elbírálásának rendje: A pályázatokat 2016. december 1. napjáig elbírálják. 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 az elbírálást követően azonnal.

Sopron Megyei Jogú Város

PÁLYÁZAT





15.00-tól JÁTSZÓHÁZ

16.00 BonBon Matiné:

 LUDAS MATYI
 zenés mesejáték

17.30 Ich geh’ mit meiner Laterne...

 A BÁNFALVI ÓVODA
 MÁRTON NAPI MŰSORA

18.00 LÁMPÁS FELVONULÁS
 A TŰZTORONYHOZ

JEGYÁR: 800 FT 

Már tonnap
November 12., Liszt-központ

A Márton napra szóló belépőjegy az alábbi programra is érvényes:

19.00 A Budapesti Tomkins Énekegyüttes ünnepi hangversenye
 a Bencés Templomban.
 Műsoron Liszt, Szokolay és Rachmaninov művei.
 Művészeti vezető: Dobra János, Liszt-díjas, érdemes művész



CHARLOTTE
Farkas Ibolya
EVA
Molnár Anikó
VIKTOR
Vukosavljev Iván
HELENA
Diószegi Imola

November 11., 12., 13. 
 Liszt központ

Kutatási adatok szerint a magyar
lakosság 10 százalékának van vala -
milyen mértékű hallás csökke  nése.

A fokozatosan romló hallás az érin‐

tetteknek sokszor alig tűnik fel, sőt idő ‐

vel meg szokottá is válhat ez az állapot.

Aki rosszul hall, hajlamos lehet akár a

kör nyezetét is hibáztatni: sutyorognak,

nem beszélnek ért he tően, hadarnak. Az

ebből eredő kon�lik tusok, sér tettség, a

meg nem ér tett ség akár a hozzátar‐

tozóktól való elfordu lásig fajulhat.

Felgyorsult világunk ban a meg   nö ve ‐

kedett járműforgalom követ kez té ben az

autó vezetés és a gyalogosként való köz -
lekedés egyaránt maxi mális oda �igye -
lést igényel. Hogy meg előz zük a bal ese ‐

teket az utakon, pontosan kell hallanunk,

milyen irányból jönnek az autók, a bu ‐

szok, a ke rék  pá rosok vagy éppen a gya ‐

lo go sok. Ahhoz, hogy a hang irá nyát meg

tudjuk állapítani, működnie kell az
úgy nevezett térbeli hallásunknak.
Ennek alapvető felté tele pedig az, hogy

mindkét fülünkkel tökéletesen jól hall ‐

junk. Ebből követ ke zik, hogy számos

kisebb‐nagyobb bal ese tet el lehetne
ke rülni, ha a hallás prob lémá kat
időben kezelnék.

Fontos, hogy a közvetlen kör nye zet ‐

ből érkező visszajelzések ha té konyan

ráirá nyíthatják az érintett �igyelmét a

problé mára, és így idővel talán elfogad‐

ja, hogy segítségre van szüksége. Ha

már eddig eljutottunk, ne engedjük el
sze rettünk, isme rősünk ke zét: kí sér -
jük el a hallás vizs gá latra, várjuk meg
vele az eredményt és segítsük őt a
hallás javító esz köz kiválasz tá sában is.

A hallókészülékkel is meg kell ta ‐

nulni hallani, és ezt csak türe lem mel,

gyakorlással érhetjük el. Sokszor a

hoz zá tar to zók sze re pe legalább olyan

fontos, mint a jól beállított halló ké ‐

szülék rend  szeres viselése, főleg ha

idő sebb családtagról van szó; bizto san

mindenkinek a családjában van valaki,

akinek szüksége van �igyelemre, biz‐

tatásra, hogy meg tegye az első lépést.

A hallás vizsgálatra nem kell várni;
mindenki egyéni időpontot kap az
Amplifonnál, és sze mély re sza bott
audio lógiai ellá tásban részesül.

Érde mes tehát most be je lent -
 kezni a 06 99 532 619-es telefon-
számon.

Működő térbeli hallással biztonságosabb
az utcai közlekedés.

Segítsünk neki!

Ismerünk olyat, akinek hallásproblémája
van, de homokba dugja a fejét?

Vegye komolyan!
A jó hallás fontos.

A problémák megelőzésének érdekében ingyenes 
audiológiai szűrővizsgálatot szerve zünk az Amplifon 
Hallásközpontokban soproni és környékbeli
lakosok számára 2016. november 9-től 30-ig.

Ne halogassa, foglaljon időpontot most!

Amplifon Hallásközpont

Sopron, Széchenyi tér 20.
Tel.: 06 99 532 619
amplifon.hu



A Robert Capa / Mozgásban című kiállítás kísérőprogramja

TUDÓSÍTÁS 
HÁBORÚS 
ÖVEZETBŐL 
Pódiumbeszélgetés Al Ghaoui Hesnával,
a Prima Primissima-díjas szerkesztő-riporterrel

2016. 11. 19., szombat 17.00
Helyszín: Munkácsy-terem, Robert Capa / Mozgásban kiállítás

A rendezvény miatt október 19-én a kiállítás 16 óráig látogatható. 
A pódiumbeszélgetésre jegyek elővételben is válthatók a kiállítás 
helyszínén, a Liszt központ Munkácsy-termében. 

Jegyár: 2.200 FtJEGYÁR: 3.500 FT

2016. november 27. 18:00
Liszt Ferenc Konferencia és

Kulturális központ
Közreműködik a Gárdonyi Géza Általános Iskola gyermekkórusa,

karvezető: Makkos Ágnes és Boldizsár Zsuzsanna

GHYMES - MENDIKA
Adventi koncert



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

Szerkesszük közösen a Soproni Témát! 
szerkesztoseg@sopronitema.hu






