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A Telekessy István területfejlesztési díjak átadása előzte meg a Heves megyei közgyűlés júniusi ülését. A díjazottak személyéről még áprilisban döntöttek a képviselők, most Szabó Róbert elnök és dr. Barta Viktor, megyei főjegyző nyújtotta
át az elismeréseket Dr. Juhász Attila Simonnak, Felsőtárkány polgármesterének és Dr. Dávid Lórántnak, a Károly Róbert
Főiskola tanárának. Telekessy díjat kapott a Farkaskő Noszvaji Barlang Művésztelep Egyesület és a Közép-Tisza-vidéki
Vízügyi Igazgatóság Kiskörei Szakaszmérnöksége is.
A kitüntetettek a terület- és vidékfejlesztés területén kiemelkedő teljesítményt
értek el. A díjat 2012-ben alapította a
megyei közgyűlés.
A testület ülésén napirend előtt hangzott el, hogy Korózs Lajos, MSZP-s képviselő július 1-jei hatállyal lemond képviselői tisztségéről.
A képviselők a Magyar Diáksport
Szövetséggel való együttműködésről is
döntöttek. A romániai Hargita megyével testvérmegyei kapcsolatot terveznek
kialakítani, ennek feltétele is egy együttműködési megállapodás.
Határoztak az idei év második fele és
a 2015-ös első félév üléstervéről. A közgyűlés tárgyalt Heves Megye Területfejlesztési Programjáról, előzetesen jóváhagyták azt.
A képviselők végül tájékoztatókat hallgattak meg. Csontos Ambrus, a Heves

tal és a megyei kormányhivatal fogyasztóvédelmi felügyelőségének a munkáját
is, hiszen nem minden esetben fordul a
fogyasztó panaszával a hivatalokhoz, így
nem is derül ki, hogy esetleg nem egyéni,
hanem rendszerszintű problémáról van
szó.
Az irodában ingyenes szolgáltatásokon

keresztül megtudhatják a fogyasztók azt
is, mely beadványok tartoznak a Gazdasági Versenyhivatal hatáskörébe, mikor
indulhat versenyfelügyeleti eljárás, és
mely kérdésekben érdemes más hatósághoz, vagy bírósághoz fordulni. Az egyesület még négy megyei jogú városban
nyitott ilyen irodát.

Új tanácsadót avattak
Makláron
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
vezetője beszámolójában kiemelte: jelentősen javult a megye tűzbiztonsága, az

egri és gyöngyösi kirendeltségek mellett
Pétervásárán és Füzesabonyban rendelkeznek őrssel.

Egyeztetés a fejlesztési miniszterrel
A város és a térség meghatározó ügyeiről tárgyalt Seszták Miklós nemzeti
fejlesztési miniszterrel Habis László, Eger MJV polgármestere. A három ügy,
amelyről egyeztettek: az Egert az autópályával összekötő út, az ipari park további fejlesztése és a kutatásfejlesztés, innováció.
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Gazdasági Versenyügyi Tanácsadó Irodát nyitott Egerben a Fogyasztóvédők Magyarországi Egyesülete. Az irodát a Gazdasági Versenyhivatal támogatásával hozták létre, hogy fejlesszék a fogyasztói tudatosságot.
Az iroda célja az, hogy minél, gyorsabban és hatékonyabban a legmegfelelőbb
fórumokhoz irányítsák a fogyasztókat
panaszaikkal, de azokat is várják, akik tájékoztatást, jogi segítséget kérnek.
Morvai Gábor a Fogyasztóvédők Magyarországi Egyesülete szóvivője szerint:
az iroda segíti a Gazdasági Versenyhiva-

Innováció, ipari park, összekötő út

Az elmúlt négy év kemény munkát jelentett a parlamentnek, erre alapozva komoly eredmények születhetnek – mondta Habis László polgármester. Olyan
ügyekről tárgyalt most a polgármester a
volt frakciótárssal, a nemzeti fejlesztési
miniszterrel, amely a város és a térség
foglalkoztatása szempontjából meghatározó: az infrastruktúra fejlesztéséről, az
önkormányzati és vállalati fejlesztések támogatásáról. Habis László polgármester
régi adósságnak nevezte például az Egert
az M3-sal összekötő utat, abban bíznak,
hogy ez a munka felgyorsul – ehhez kérte
többek között a miniszter támogatását.
A kormány számára egyértelmű cél,
hogy a ciklus végére közvetlen kapcsolat
legyen minden stratégiailag fontos várossal - mondta a nemzeti fejlesztési minisz-

Gazdasági Versenyügyi Tanácsadó Iroda
nyílt Egerben

ter. Kétszer két sávos gyorsforgalmi utakat
terveznek. Felmerül az egri ipari park
bővítése is, a miniszter azt mondta: megvizsgálják a lehetőséget, hogy a jelenleg a

MÁV tulajdonában álló 8 hektáros terület
a város tulajdonába kerülhessen. Vannak
olyan cégek, amelyek fiatal mérnököket
szeretnének foglalkoztatni, kutatásfejlesztéssel foglalkozni. A miniszter szerint egy
központi szerepet betöltő városban indokolt az innováció, akkor működne jól a
gazdaság, ha egész Magyarországot innovációs nagyhatalommá tudnánk tenni.

Új helyet kapott a védőnői szolgálat Makláron. Az igazgatási központ mellett 28 millió forintból újítottak fel egy épületet, ezt ellátták a legmodernebb eszközökkel is.
Régi adósságát törlesztette Maklár
a beruházással – mondta Havasi
László polgármester. Tartoztak a
hatóságoknak, a védőnőknek, de
leginkább a várandós és kisgyermekes anyukáknak. Úgy fogalmazott a
polgármester: eddig hideg és rideg
körülmények között végezhették
az orvosok és a védőnő a munkát.
Most, a magyar állam és az unió
száz százalékos támogatásával európai szintű tanácsadót alakítottak
ki.
2013-ban nyertek az eszközökre,
az épület átalakítására 28,1 millió fo-

rintot. 2013 őszén kezdték a kivitelezést. Új válaszfalakat, gépészeti vezetékeket, hőszigetelést, nyílászárókat
kapott az épület. Ezen felül tízmillió
forintból felszerelték a tanácsadót.
Minden eszköz új.
Víziné Kovács Klára, megyei vezető védőnő a védőnői szolgálat történetéről, a mai feladatokról beszélt
az avatáson. Azt emelte ki: a világon
nincs még egy ilyen ellátórendszer.
A polgármester azt is mondta: Maklár lakossága gyarapszik, és reméli,
még többen döntenek a gyermekvállalás mellett.

Új vezető a
kormányhivatal
élén
A Magyar Közlöny július 8-án megjelent miniszterelnöki
határozat értelmében a kormányfő – Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter javaslatára – Heves megyében
dr. Pajtók Gábort nevezte ki kormánymegbízottnak. A kinevezés 2014.július 1-jei hatállyal történt meg.
Az új kormánymegbízottal interjút a Heves Megyei
Pénzvilág augusztusi számában olvashatnak.
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Megyei közgyűlés

Pockok pusztítják a gabonát

Vincze Béla 2009-es Arcanuma lett a borünnep legjobb bikavére, a legjobb étel-bor párosításért pedig a Hangácsi Pincészetet és a Hotel Balneót díjazták. A Bikavérünnepen együttműködési megállapodást írt alá a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség és az Egri Hegyközség: a kulturált borfogyasztást és az egri borokat szeretnék népszerűsíteni.

Heves megye déli részén pusztítják a gabonát a mezei pockok. Vegyszeresen lehet védekezni ellenük, de ott, ahol már
arattak, biztosabb és környezetkímélőbb módszer a szántás. Ha a termelő mégis a vegyszeres irtás mellett dönt, gondoskodnia kell a vadak távol tartásáról. A szakember szerint a méreg nem kerül be a zárt gabonaszemek közé, így nem
fordulhat elő, hogy vegyszerrel szennyezett liszt készüljön.

Teltház volt a Bikavérünnepen. Sokan felépítették magukban a borsort, vagyis tudatosan kóstolták a rozékat, az Egri Csillagokat és a Bikavéreket. Nemcsak a borokról
szólt a négy nap. Harminchat borászat
egy-egy borához készültek az ételek. A jótékonyság is megjelent a Bikavérünnepen.
A Round Table egri asztala itt adott
át egy motoros szívó berendezés az egri
mentőszolgálatnak, valamint egy több
mint háromszázezer forint értékű támogatást táborozáshoz a Halmozottan Sérültek Heves Megyei Szülőszövetségének.
Kiválasztották az ünnep legjobb bikavérét.
Csak olyan borral lehetett nevezni, amely
kóstolható volt a bikavérünnepen. 31 borász küldött be mintát, az Egri Bikavér
Lovagrend nem pontozással, hanem párosítással választotta ki a legjobbat. Vincze
Béla 2009-es Arcanuma lett a győztes, ez
a bor a Vinagorán is aranyérmet kapott.

Főként Heves megye déli részéről kap
mezei pockok kártételéről bejelentéseket a Heves Megyei Kormányhivatal
Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága.
A rágcsáló az enyhe télnek köszönhetően nagyon elszaporodott és bár
Hevesben még korántsem olyan nagy
a baj, mint az alföldi megyékben, a
gabonatermés akár 5-10 százalékát is
elpusztíthatják. A szakember szerint
ha a gazdák idén nem csökkentik hatékonyan a pocok populáció számát,
jövőre még több lesz. Ahol már arattak, jó védekezés lehet a föld szántása,
a pocokjáratok elpusztítása.
Ahol még nem takarították be a

A Hangácsi Pincészet 2011-es bikavére és
a Hotel Balneo grillen sütött sertéstarjája
vörösboros zöldségekkel és kéksajtos burgonyával – ez lett a legjobb étel-bor párosítás a zsűri szerint.

A Magyar Nemzeti Gasztronómiai
Szövetség és az Egri Hegyközség együttműködési megállapodást írt alá. A kulturált borfogyasztást és az egri borokat
szeretnék népszerűsíteni.

Megújul az egri Markhot Ferenc Kórház
Közel hatmilliárd forintot használhat fel a Markhot Ferenc Kórház a betegellátás szervezeti és strukturális fejlesztésére
uniós pályázat révén.
Új, háromszintes technológiai
tömb épül, ahol helyet kap a
Sürgősségi Betegellátó osztály,
a Központi Intenzív és Aneszteziológiai osztály, Központi
Laboratórium, Központi Sterilizáló és Higiéniai osztály és
a Dokumentációs és Informatikai osztály. Itt épül meg az
új 8+2 műtőtermes Központi
Műtő a legmagasabb technikai színvonalú felszereléssel.
Ebben az épületben helyezik
el a Csecsemő- és Gyermekosztályt, a Gyermek Sürgősségi
Ambulanciát.
Az építkezés megkezdése
után kezdődik a gépek, műszerek, berendezések és új,
korszerű betegellátási és irodai
bútorok, felszerelések beszerzése. Mindehhez új logisztikaiirányítási rendszer kiépítése is
társul. Lebontják a régi, rossz
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állapotú épületeket és a helyükön a gyógyulást segítő zöldterületek teszik kellemesebbé a
környezetet. A külső környezet
megújulása mellett a közel hatmilliárdos fejlesztés jelentős
szakmai előrelépést is jelent, hiszen a pályázat keretében – a kiköltöző osztályok helyén felújítással, átépítéssel, illetve az üres
területek beépítésével kialakítanak egy 40 ágyas Neurológiai és
Stroke osztályt, korszerű körülmények közé kerül a Radiológiai osztály, új gépparkkal, digitális röntgenfelvételi technikával
és új CT-MR laboratórium is
segíti a gyógyító munkát.
A projekt megvalósulásával
a XXI. század elvárásainak
megfelelő körülmények között
teszi lehetővé majd a kórház a
betegek gyógyítását 2015. november 30-tól.

gabona, vagy zöldség, gyümölcs termést, a gazdák kénytelenek vegyszerrel védekezni a pockok ellen. Ekkor
be kell jelenteniük a szer használatát
a Növény- és Talajvédelmi Igazgatóságnak és gondoskodniuk kell arról,
hogy a méreghez a vadállatok, például
a nyulak, ne jussanak hozzá. A vegyszert kukoricadarához adagolják, azt
szórják ki egyenletesen a földeken. A
gabonába nem juthat be a méreg, mert
nem szívódik fel és a magokat a zárt
kalász is védi. A gabonában nem mutattak ki szermaradványt a vizsgálatok,
így nem lesz méreggel szennyezett a
liszt sem.

Borterasz, Borkemping, Venyige spa
Borterasz, Borkemping és Venyige Spa nyílt az Almagyaron. Valóban a tőkék és
a venyigék között épült fel a három kunyhó, a fürdőmedence. Kis túlzással akár
meg is érinthető az a vessző, amelyikből a bor készült. A borteraszra vendégborokat is hívott Csutorás Ferenc borász: tíz olyan bort lehet itt majd kóstolni,
amelyek a környező dűlőkön termett szőlőből készültek. Ezzel a beruházással
egyidejűleg a volt érseki szőlőt is megmentették: 890 ebből a szőlőből származó tőkéjük van. Hogy ez milyen fajta szőlő, még nem tudni.

Megtalálták a Föld borcsakráját – ezzel
viccelődött Csutorás Ferenc, Csernus
Imre és Mészáros Péter, amikor az elhagyott, kivágásra ítélt Érseki-dűlőről leszüretelték a szőlőt, és elkészítették belőle

az első bort. Különleges bor lett, és mivel
nem tudták, milyen szőlőből készült, Érseki Titokbornak nevezték el. Bozót és
akácos volt itt, de 14 hektáron megvolt
az a százéves szőlő, amelynek a megmen-

tésére alakult az Almagyar-Érseki Szőlőbirtok- mesélték a tulajdonosok. Az
elhanyagolt területbe mindannyian beleálmodtak valamit. A 3,5 hektáros birtok
nagy része új telepítés, az érseki birtokról
megmentett vesszőkből mellé telepítettek még kadarkát, olaszrizlinget, mézes
fehéret, menoire-t, furmintot és leánykát.
Rózsa- és pipacsszörp, vízibivaly-szalámi, még a kávé is különleges. Csernus
Imre ehhez a naturális világhoz találta ki
a sajátmárkás kávéját, a Depressót.Csernus Imre egyébként azt mondja: szeretné, ha a vendégek is részesülnének a lelkesedésükből, boldogságukból.
Bor, szőlő, szállás és fürdés – olyan
borkempinget álmodtak, amely Európában egyedi, három csőszkunyhó mellé
kilátót, medencét, kempinget és borteraszt építettek. Akár a medencéből is
megérinthető az a szőlő, amelynek a borát a vendég issza.
Nemcsak nézni lehet ezeket dűlőket és
szőlőket, tíz borász vendégborai lesznek
kóstolhatók a borteraszon, olyan borok,
amelyek a környékbeli a dűlőkben teremnek. Dűlőtúrákat is szerveznek UAZ
katonai terepjárókkal, hogy megismertessék az egri határt. Meg tudják mutatni
az érdeklődőknek, melyik dűlőbe, miért
és mit telepítettek. És persze azokat a borokat kóstolják a túra közben, amelyek az
adott dűlőben teremtek.

5

Ez történt…

Ez történt…

Ragyogott a Csillag, folyt a Bikavér

Heves megye

Új modell a közigazgatásban:
kormányablak nyílt Lőrinciben
A napokban kezdte meg működését Lőrinciben hazánk hatvanhatodik, megyénk második kormányablaka. A kormányablakok kialakításának célja, hogy valamennyi járási hivatal székhelyén, valamint azokon a településeken, ahol jelenleg okmányiroda működik, a jövőben kormányablak szolgálja ki az ügyfeleket, megvalósítva ezzel az egyablakos ügyintézés feltételeit.
A kormányablakos ügyintézés rendszerének bevezetésekor kiemelt hangsúlyt
kapott az ügyfelek jogainak minél erősebb biztosítása, illetve adminisztratív
terheinek csökkentése. A kormányablakok kialakításával, számuk fokozatos
növelésével, valamint az ott intézhető
ügytípusok számának folyamatos bővülésével olyan ügyintézési modellt kíván
a Kormány létrehozni, amelyek révén az
emberek nincsenek magukra hagyva a
hatóságokkal szemben, hanem – különböző élethelyzeteikhez, problémáikhoz
igazodva – a megfelelő segítséget kapnak
a hivataltól.
A Lőrinciben tartott ünnepélyes megnyitón Heves megye július 1-jei hatállyal
kinevezett kormánymegbízottja, dr. Pajtók Gábor kiemelte: az itt dolgozó munkatársak is a szolgálatra, az állampolgárok szolgálatára esküdtek fel. Sikerült
közelebb kerülni a „Jó Állam” koncepciójának megalkotásakor kitűzött célhoz,
amely a szükségtelen bürokrácia helyébe
lépő hatékony, szakmai, az ügyfélre fókuszáló közigazgatás alapjainak megteremtése, az állampolgárok közigazgatásban
megrendült bizalmának visszaállítsa volt.
A reformfolyamat egyik első lépcsőfoka a
kormányhivatalok felállítása és ezzel párhuzamosan 29 kormányablak elindulása
volt 2011. január 1-jén. Az új kormányablakok megnyitása 2014 februárjában
kezdődött meg, azóta – a költségvetési
források fokozatos rendelkezésre állásához igazodóan – folyamatosan zajlanak
az átadások. Megyénkben eddig csak
Egerben működött kormányablak. Az
egri egységhez képest fontos különbség, hogy Lőrinciben már okmányirodai
ügyeiket is elintézhetik az állampolgárok. A kormányablakok mindenhol jól
hozzáférhető helyen, egységes arculattal
várják az ügyfeleket minden nap reggel
8-tól este 8 óráig. Jelenleg 265 ügytípust
lehet így gyorsan, korszerű körülmények
kötött elintézni. Az a célunk, hogy Magyarország minél versenyképesebb legyen az ügyintézés terén is, a vállalkozók
és a munkavállalók is minél gyorsabban
tudják megoldani hatósági ügyeiket. Az
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új, átalakított közigazgatás alapelve, hogy
kifelé a legegyszerűbb, befelé a leghatékonyabb legyen az állam. Az elvégzett
felmérések egyértelműen azt jelzik: az
emberek kedvelik a kormányablakokat,
ezért az a szándékunk, hogy Heves megyében a lehető legtöbb helyen nyílhassanak ilyen további integrált ügyintézési
pontok.
Lőrinciben a kivitelezési munkálatok
idén áprilisban kezdődtek, a beruházás
45 millió forintba került. A teljes körűen
akadálymentesített kormányablak négy
munkaállomással, magas szintű, ügyfélbarát, és egyszerű ügyintézéssel várja a
Lőrinci környékén élőket. A hivatalban
mintegy 15 ezer ember ügyeit fogják intézni.

A Kormány kiemelt figyelmet fordított
Magyarország pénzügyi stabilitásának
és szuverenitásának megteremtésére és
megőrzésére. Ennek jegyében a területi államigazgatás körében végrehajtott
alapvető változtatások – a kormányhivatalok kiépítése, a megyei önkormányzatok konszolidációja és a járások kialakítása – során egyébként is rendkívül
takarékosan, külön hazai fejlesztési források ráfordítása nélkül járt el. Mindezt
figyelembe véve a kieső európai uniós
forrás pótlására csak fokozatosan és mértékét tekintve is takarékosan kerülhetett
sor.
A 2011 óta működő 29 kormányablak
kiépítési és működtetési költségeinek
alapulvételével történt a rendszer bővíté-

A szalagot átvágják (balról jobbra): dr. Pajtók Gábor kormánymegbízott, Szabó Zsolt országgyűlési képviselő, dr. Baltay Tímea helyettes államtitkár és Imre Zsolt járási vezető
A kormányablakok integrált ügyfélszolgálati rendszerének kialakítása több,
egymással szorosan összefüggő feladatcsoport végrehajtásával valósul meg.
A fejlesztést a kormány elsősorban – a
hazai költségvetés feszített helyzetére
figyelemmel – uniós támogatási források, az Államreform Operatív Program,
az Elektronikus Közigazgatás Operatív
Program és a Regionális Operatív Program keretében kívánta biztosítani.

si folyamata finanszírozásának tervezése.
A Kormány 2013 áprilisában hozott döntése értelmében a kormányablakok fizikai infrastruktúrájának kialakításához a
rendkívüli kormányzati intézkedésekre
irányuló tartalékból 3,7 milliárd forint
összeget biztosított és 2013. második félévére további forrás biztosítását irányozta
elő. Ez a forrás 54 helyszín megvalósítását biztosítja országszerte. Mindemellett
a fizikai kialakítás költségeinek kiegyen-

lítését segítik a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (TIOP) kapcsolódó
forrásai is. Ez az 54 kormányablak összesen 450 munkaállomással és 75 fotófülkével fogja megkezdeni a működését.
A hazai költségvetési források tekintetében a 2012. évi kötelezettségvállalással nem terhelt, valamint a meghiúsulás miatt kötelezettségvállalással nem
terhelt előirányzat-maradványok felhasználásáról szóló kormányhatározat
összesen 3,5 milliárd forintot biztosít,
amely további 106 kormányablak ös�szesen 955 munkaállomásának és 156
fotófülkéjének a kialakítását biztosítja.
A rendszer fizikai megvalósításának finanszírozását szolgálja hazánk konvergencia régióiban az akadálymentesítés
jogcímén a TIOP keretében „A közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű
hozzáférés megteremtése: akadálymentesítés” című pályázat során megszerezhető 2,8 milliárd forint Európai Uniós
forrás is. A kormányablakok 19 vasúti
pályaudvaron történő fizikai kialakítása a KÖZOP projekt 2 milliárd forintos
összegének keretei között történik. A
kormányablakok fizikai kialakításának
költségei összesen mintegy 12 milliárd
forintot tesznek ki, melyet részben hazai, részben az említett uniós források
fedeznek.
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Segítség a dinnyetermelőknek

2013-ban 1264 fő kereste fel személyesen a Heves Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőségét, telefonon
2640 esetben érdeklődtek és kértek tanácsot az ügyfelek, mindemellett 845 esetben érkezett e-mail-ben beadvány,
illetve tájékoztatáskérés a hatósághoz. A jogviták, valamint a panaszra okot adó helyzetek kialakulásának elkerülését
célozza többek között a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság május végén elindított okostelefon-alkalmazása, amely
mára már több ezer embernek nyújt segítséget – olvasható az NFH közleményében.

Néhány napon belül megkezdődik a hazai görögdinnyeszezon, ami két héttel korábban indul a megszokottnál. A termelők attól tartanak, hogy az import dinnye akciója miatt veszteséges lehet a termelőknek a dinnyetermesztés – olvasható
a Nemzeti Agrár Kamara hírei között. Ugyanakkor jók az idei terméskilátások, az előzetes becslések szerint a több mint
hatezer hektár termőterületről összesen 220-230 ezer tonna dinnyét takaríthatnak be Magyarországon.

Ugye mindenki emlékszik azokra a kis táblákra, amelyen ez áll: „A pénztártól távozás
után reklamációt nem fogadunk el!” A mai
szóhasználat szerint egy kevésbé tudatos
vásárló ezt annyiban is hagyja, viszont aki
ismeri a jogszabályokat, az tudja, hogy ennek a táblának nincs semmi jelentősége.
Igenis van, lehet reklamáció, de ehhez tudni
kell, milyen jogaink vannak ezzel kapcsolatban. Ebben segít a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság mobilalkalmazása.
Egy hónap telt el a bevezetés óta, egyre
több a felhasználó. Az NFH olyan ismeretanyagot állított össze új, mobiltelefonra
letölthető csomagjában, amely a mindennapok során leggyakrabban felmerülő fogyasztóvédelmi kérdésekre ad választ. Az
alkalmazás segít eligazodni az áruvásárlásra, az internetes kereskedelemre, a termékkel kapcsolatos reklamációra, illetőleg az
egyes szolgáltatásokra vonatkozó szabályok
rendszerében, ugyanakkor lehetőséget teremt arra is, hogy az érdeklődők megtalálják azt a legrövidebb utat, amelyen keresztül
kérdéseikre választ kaphatnak, illetve panaszaikat benyújthatják.
Az alkalmazás részeként így például lehetőség van a felhasználó által megvásárolt
termékek nyilvántartására és beállítható,
hogy a program figyelmeztessen a szavatossági, jótállási idő közelgő lejártára is. Az
alkalmazás segítségével fényképet készíthetünk a nyugtáról, számláról, jótállási jegyről is, így gyorsan visszakereshető, hogy az
adott terméket hol és mikor vásároltuk.
A szükséges információkhoz a megvásárolni kívánt termékek úgynevezett QRkódjának lefényképezése útján juthatnak a
vásárlók.

Az idei dinnyeszezon a kedvező tavasz miatt két héttel korábban indul – tájékoztatta
a sajtót Oravecz Tamás, a Dinnyetermelők
Országos Szövetségének elnöke. Ugyanakkor azt is elmondta, a hazai termelők közül
többen is jelezték már a szövetségnek, hogy
a nagy áruházláncok a magyar dinnyepiac
első hetében tervezik akciózni az import
görögdinnyét. Várhatóan a kilogrammonkénti fogyasztói árat így 90–100 forintra
csökkentik. Az elnök kiemelte, a termelők
joggal félnek attól, hogy az import áru akciózása lehúzza a minőségi, friss magyar
dinnye reális előszezoni fogyasztói árát, és
emiatt veszteséges évet zárnak a termelők.
Ez az utóbbi években bevezetett gyakorlat
felboríthatja az egyébként is sérülékeny
magyar dinnyepiacot, ahol 2500 magyar
termelő biztosítja a kiváló árualapot.
A dinnyekereskedelmi forgalom biztonsága és a tisztességes piaci viszonyok érdekében a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
felhívja tagjai figyelmét, hogy ha tisztességtelen piaci magatartást észlelnek, akkor forduljanak a Kamara Etikai Bizottságához. A
köztestület, a tisztességtelen verseny vagy
a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat
tilalmára vonatkozó jogszabályokba ütköző magatartás esetén hatósági intézkedést
kezdeményezhet.
Mártonffy Béla, a zöldség-gyümölcs
szakmaközi szervezet, a FruitVeb elnöke
szakmailag indokolatlannak nevezte az
áruházláncok tervezett akcióját. A termelők észrevétele jogos – jelentette ki újságírói

– Előny, hogy adott termék kapcsán
egyik alkalmazásból a másikba el lehet
jutni tulajdonképpen a konkrét probléma
leírásáig. Segít a jogviták kapcsán, amikor
például egy hibás termék miatt vissza kell
menni az üzletbe, mert félretájékoztattak
jogvesztő vagy szavatossági határidőkről
– nyilatkozta Lánchidi Csilla, a Heves Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi
Felügyelőség helyettesítő felügyelőség-vezetője. – Otthon rájövünk arra, hogy a termék, amit kaptunk hibás, extrém esetben
nem azt dobozolták be, amit vásároltunk,
vagy éppen nincs hozzá jótállási jegy. Ezek
után visszamegyünk az üzletbe, de ott azt
mondják, hogy nem tudnak segíteni, vagy
olyan jellegű dolgot ajánlanak fel, ami esetleg bennünket, mint fogyasztót hátrányosan érint. Amennyiben letöltöttük az NFH
alkalmazását, akkor akár jogszabályokkal is
tudjuk bizonyítani igazunkat – tette hozzá a
helyettes vezető.
Ez a lehetőség azt a célt is szolgálja, hogy
a fogyasztók járjanak jobban. Sokkal rövidebb idő alatt lehet így a felmerülő problémákat megoldani. Ebben az alkalmazásban
nemcsak a jogszabályi környezet van leírva, hanem gyakori kérdések és válaszok is,
vagyis tanulni is lehet belőle.
A mobilapplikáció wifis környezetben
ingyenesen letölthető, iPhone és androidos
és készülékeken is fut. Az alkalmazás állandóan frissül, de offline módban is használható.
A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság
mellett a békéltető testületekről, az illetékes
fogyasztóvédelmi hatóság ügyfélszolgálatáról, elérhetőségéről, a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság berkein belül létrehozott,

a határon átnyúló panaszokat kivizsgáló
Európai Fogyasztói Központok Hálózatáról, illetve az NFH hétvégi telefonos ügyfélszolgálati irodájáról is megtalálhatók itt a
szükséges információk. Már menet közben
bevezetett újdonság a „Letiltott termékek”
listája fényképpel és gyártási számmal.
Az alkalmazás tartalma folyamatosan
frissül, a jövőben az egyes témakörökön belül aktuális, az adott szezonhoz köthető tudnivalók is bekerülnek az applikációba. Az
alkalmazás ingyenesen letölthető:a Google
Play Áruházban, és az App Store-ban.

kérdésre Mártonffy. Az elnök hangsúlyozta, nem kerülhetnek ugyanabba a zsákutcába mint korábban, amikor az alacsony
előszezoni árak miatt drasztikusan csökkent a termelés, és sok termelő felhagyott a
dinnyetermeléssel.
A dinnyetermelési kedv a 2011-ben útjára indult Nemzeti Dinnyeprogram hatására tovább növekedett az elmúlt években.
A dinnye termőterülete a tavalyi, évi 6210
hektárral szemben idén már 6515 hektárra
tehető. A program 4500 hektárról indult
2011-ben. A növekedés a görögdinnyénél
tapasztalható.

A piacra szánt szántóföldi gyümölcs
közel felét ma a hazai piacon értékesítik.
A dinnyetermesztés valószínűleg a török hódoltság korából ered. Az egyik
legjobb hazai termőterület éppen
Heves megyében, Csány és Heves
térségében – együtt a Jászsággal –
található, ezen kívül a Hajdúság északi
részén, Hajdúsámson környékén.

Heves Megyei Pénzvilág Kiadja a Média Eger Nonprofit Kft., 3300 Eger, Törvényház u. 15. • Telefon (06 36) 419 999 • E-mail: penzvilag@mediaeger.hu
• www.mediaeger.hu • Főszerkesztő: Aranyosi Éva • Felelős kiadó: Antal Anett ügyvezető igazgató • Marketing munkatárs, hirdetésfelvétel: Major Ildikó, telefon:
(06 30) 254-0755 • A szerkesztőség az újságban megjelenő hirdetések tartalmáért nem vállal felelősséget! • Címlapfotó: Lénárt Márton • A lap megjelenik 10 000
példányban, ingyenes terjesztésben • ISSN 2062-3054 • Tördelés: Tömösközi Péter • Nyomdai munkák: Délkelet-Press Kft., 5600 Békéscsaba, Kétegyházi út 18. •
Kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza!
Lapunk következő száma 2014. augusztus 15-én jelenik meg.
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Dinnyeszezon

Új mobilapp

Ingyenes mobilapplikáció az NFH-tól

Adó-zóna

Egyszerűsített foglalkoztatás
Egyszerűsített foglalkoztatással a vállalkozások alacsonyabb közteherfizetés mellett, alkalmi jelleggel alkalmazhatnak
munkavállalót. Ez a foglalkoztatási forma a nyári hónapokban jellemzően a mezőgazdaság és az idegenforgalom területén biztosít lehetőséget a munkaerő bővítésre és munkanélkülieknek, másodállást keresőknek vagy a nyári szünidőben
keresetre vágyó diákoknak is megkönnyíti a rövid távú munkavégzést.
Az alkalmi munka, a mezőgazdasági, illetve
a turisztikai idénymunka elkezdéséhez elég
a szóbeli megállapodás és a jogviszony bejelentése a NAV-hoz, melyet a munkáltató
a munkavégzés megkezdése előtt, a 185ös telefonszámon, vagy elektronikusan a
14T1042E adatlapon köteles megtenni. A
felek megállapodása alapján azonban írásbeli munkaszerződés is köthető.
Az alkalmi munkavállaló ugyanannál a
munkáltatónál legfeljebb öt egymást követő naptári napig, egy hónapon belül tizenöt
napig, egy naptári éven belül kilencven napig dolgozhat.
A munkabér a felek megegyezésétől függ,
de alapbérként, illetve teljesítménybérként

legalább a kötelező legkisebb munkabér 85
százalékát, garantált bérminimum esetén
annak 87 százalékát kell fizetni. A munkáltató az alkalmi munkavállaló után 1 000 forint, a mezőgazdasági és a turisztikai idénymunkás után 500 forint, a filmipari statiszta
alkalmi munkája esetén 3 000 forint közterhet köteles fizetni naponta.
Az alkalmi munkavállalót nem terheli
személyi jövedelemadó előleg, nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci
járulék, illetve egészségügyi hozzájárulás
fizetési kötelezettség. Fontos azonban, hogy
az egyszerűsített foglalkoztatás alapján nem
válik biztosítottá a munkavállaló, így, ha
egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére

kötelezett személy, akkor a továbbiakban
is fizetnie kell havi 6 810, vagyis napi 227
forintot. Ha a bevétel meghaladja a foglalkoztatás napjai számának és a mindenkori
kötelező legkisebb munkabér napibérként
meghatározott összegének (2014-ben:
4.670 forint/nap) szorzatát, akkor a meghaladó részt a munkavállalónak munkaviszonyból származó bérjövedelemként kell
feltüntetnie az adóbevallásban, és az erre
jutó adót meg kell fizetnie.
A témában részletes tájékoztató olvasható a NAV internetes oldalán (www.nav.gov.
hu), illetve további tájékoztatás kérhető telefonon a 06-40/42-42-42 számon.

Nyári ellenőrzéssorozat Pénztárgépellenőrzések,
együttműködő
hatóságok
A nyári idegenforgalmi szezon miatt, a társhatóságokkal összehangolt
ellenőrzéssorozatot folytat a NAV
júliusban és augusztusban az Északmagyarországi régióban.
Ellenőrzés várható az üdülőhelyeken, a fürdők és vízpartok környékén, a jelentősebb fesztiválokon
és vásárokon, a sport és hobbi tevékenységekhez kapcsolódó kereskedelmi és szolgáltató szektorban,
a mozgóárusoknál, a zöldség- és
gyümölcskereskedőknél, a különfé-

le kölcsönzőknél, valamint a szépségszalonokban. Hétvégén és az esti
órákban is várható a revizorok megjelenése. A NAV kiemelten ellenőrzi
az online pénztárgép használatát és
az adóhátralékkal rendelkezőket,
akik azonnali helyszíni végrehajtásra számíthatnak. Az összehangolt ellenőrzések elsődleges célja a feketegazdaság visszaszorítása, a bejelentés
nélküli foglakoztatás kiszűrése, az
adóelkerülésből adódó jogosulatlan
piaci előnyök letörése.

Folyószámlák lekérdezése
Minden adózónak lehetősége van a
Nemzeti Adó- és Vámhivatal által
nyilvántartott adatok meghatározott
körének lekérdezésére és letöltésére,
valamint az adófolyószámlák megtekintésére.
A szolgáltatás a Kormányzati Portálon (www.magyarorszag.hu) érhető el, így garantált, hogy az adózók
biztonságosan jutnak adatokhoz. Az
adófolyószámla
megtekintésének
feltétele az Ügyfélkapus regisztráció.
Az Ügyfélkapun történő sikeres
azonosítás esetén megjelenik a Sze-
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mélyes ügyfélkapu, ahol az Ebevszolgáltatásokon keresztül érhető el
az adófolyószámla: eBEV Portál →
Szolgáltatások → Folyószámla-kivonat → Új lekérdezés. Többféle típusú
lekérdezést lehet választani (Tételes,
Adónem egyenleges, Lista) illetve a
lekérdezési időszak is egyedileg meghatározható. Az adózók az adófolyószámlával kapcsolatban írásban, személyesen a NAV ügyfélszolgálatain,
vagy telefonon az Ügyféltájékoztató és
Ügyintéző Rendszeren (ÜCC) keresztül kérhetnek tájékoztatást.

A NAV a települési önkormányzatokkal közösen kampányt indít Észak-Magyarországon
az online pénztárgép teljes körű bevezetése
érdekében.
Az adóhivatal a kereskedelmi hatóság által kiadott működési engedélyek adatait is felhasználva
feltérképezi az olyan pénztárgéphasználatra kötelezett vállalkozásokat, melyek még nem tettek
eleget az online pénztárgépek beszerzésére vonatkozó jogszabályoknak.
A közeljövőben egész településeket vizsgál át
a NAV, kiszűrve az összes olyan géphasználatra
kötelezett kereskedőt és vendéglátóst, amelyeknél
még nem üzemel az új kassza.
A jogkövető vállalkozások nyugodtak lehetnek,
viszont a pénztárgép megrendeléssel nem rendelkező, de arra kötelezett adózók bírságra számíthatnak.
A NAV kiemelt célja a szándékos mulasztók
kiszűrése és az online pénztárgépek teljes körű
bevezetésének elősegítése.

Heves megyei befektetési
lehetőségekről is tárgyaltak a
japán üzletemberekkel
Magyarországra látogatott a napokban Motegi Masashi, a 2000 óta működő, hazánkban
élő japán üzletembereket és családtagjaikat tömörítő Japán–Magyar Üzleti Iroda vezetője.
Ezt az alkalmat kihasználva hívta meg a távol-keleti vendéget egy Heves megyei egynapos
körútra a Heves Megyei Vállalkozás- és Területfejlesztési Alapítvány (HMVTA).
Alapítványunk a japán és magyar üzleti
élet élénkítése, illetve a „keleti nyitás”
jegyében vette fel a kapcsolatot a JapánMagyar Üzleti Irodával. Közelebbről is
be szerettük volna mutatni a heves megyei befektetési környezetet, hogy ezzel
is segítsük a japán turizmus és a befektetők térségi erősítését, illetve a heves
megyei vállalkozásoknak a köztudottan
igényes, a prémium márkákra fogékony
japán piacra való bejuttatását – mondta
el az EH-nak a HMVTA kuratóriumának elnöke.
Farkas Zoltán beszámolt arról is, hogy
felkeresték a Stühmer Kft. közelmúltban átadott új, maklári gyárát, majd a
vendégek találkoztak Szabó Róberttel, a
megyei közgyűlés elnökével, megismerkedtek az egri várban zajló fejlesztéssel,
végül kilátogattak a Bikavér-ünnepre is.
A látogatás során kiderült, hogy az iroda hasznosnak tartaná a japán vendégek-

nek szóló célzott, tematikus turisztikai
csomagok összeállítását főleg az épített
környezet, a fürdők és a gasztronómia
vonatkozásában. Továbbá fontos lenne

a megyében fellelhető üzleti, befektetési
lehetőségeket felvázoló japán–angol–
magyar nyelvű kiadvány összeállítása is
– hangsúlyozta Farkas Zoltán.

Japán–Magyar Üzleti Iroda
A Japán-Magyar Üzleti Iroda elsődleges célja a Japán és Magyarország közötti kulturális és üzleti
kapcsolatok fejlesztése, valamint
a Magyarországon élő japánok itt
tartózkodásának, itteni életének
könnyebbé tétele, naprakész és
pontos japán nyelvű információk szolgáltatása. Az elmúlt évtizedben a Japán és Magyarország
közötti politikai kapcsolatok
erősödése mellett a gazdaság, a
kultúra és a turizmus területén
is jelentős fejlődés következett
be. A két ország egymáshoz való
közeledését nemcsak a Japánból
érkező széleskörű befektetések, s
a növekvő számú turista, hanem
a Magyarországon élő japánok
számának folyamatos növekedése is tükrözi.

Lehetőségeink szerint ezért
mindezeken a területeken közvetítőként, a két ország közötti ös�szekötő kapocsként szeretnénk
működni.
Tevékenységi körünk fontos részét képezi japán turisták és a már
említett, évről évre növekvő létszámú magyarországi japán közösség
számára történő segítségnyújtás
– például letelepedési engedély és
egyéb hivatalos ügyintézés terén –
továbbá japán nyelvű hírek és információ szolgáltatása.
Fontos szerepet játszanak államközi kapcsolatainkban a kulturális
csereprogramok, és szerencsére
egyre több japán művész tart művészeti előadást, egyre több japán
televízió készít híranyagot Magyarországról.
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Kamarai tükör

Magyar–román klasztertalálkozó
Heves megyei és Kovászna megyei klaszterek találkozója Egerben
A Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, a Nemzeti Külgazdasági Hivatal Enterprise Europe Network Osztálya és
a romániai Elektromos Mérnöki Kutatási és Fejlesztési Országos Intézet ICPE-CA Enterprise Europe Network Osztálya
2014. július 11-én magyar-román klasztertalálkozót szervezett Egerben.
A program az Enterprise Europe Network nemzetközi üzletfejlesztési hálózat és a Kovászna
megyei klaszterek kezdeményezésére indult azért, hogy erősítse a Heves megyei klaszterekkel
való együttműködést.
Az esemény kiváló lehetőséget biztosít a klaszterek közötti
nemzetközi kapcsolatépítésre,
az üzleti kapcsolatok fejlesztésére.
A programon összesen 14 hazai és romániai klaszter képviselője vesz részt és folytat kétoldalú tárgyalásokat, valamint több
„Együttműködési Szándéknyilatkozat” is aláírásra került.

A Heves Megyei Vízmű Zrt. a Szakmai, idegen nyelvi, kompetenciafejlesztő és informatikai képzések a Heves Megyei Vízmű Zrt-nél című projekt keretében 100 %-os mértékű, 57 377 022 forint vis�sza nem térítendő támogatást nyert el az Új Széchenyi Terv keretében, melyből képzési programok
valósultak meg.

A Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara és a Transylvania Textile & Fashion Regionális Klaszter
között létrejött együttműködés aláírása

A kínai piachoz a kultúrát is ismerni kell
A Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara június végén Egerben Kínai Üzleti Fórumot rendezett, melynek vendége
volt Krisár László a Magyar Kormány tiszteletbeli külgazdasági tanácsosa.
A HKIK 2012-ben hozta létre Kína Információs Pontját azzal a céllal, hogy segítse a
megyében működő vállalkozások kapcsolatépítését kínai partnerekkel, növelve ezzel
az exportpiac eredményességét.
Krisár László úr (képünkön) kilenc éve
Shendong tartományban, Qingdao városban él. Kínára, Ausztráliába és Dél-Amerika számos országára kiterjedő szakmai
kapcsolatnak köszönhetően segíti a magyarországi vállalkozások betörését a kínai
piacra, valamint kínai magánbefektetőket
keresni itthoni projektekhez.
A rendezvényen elmondta: Ahhoz, hogy
a vállalkozások a keleti piacon érvényesüljenek a kultúrát is meg kell ismerniük.
Fontos, egy külső munkatárs megbízása,
aki folyamatosan nyomon követi az üzle-
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„Munkahelyi képzések támogatása
nagyvállalkozások számára a
konvergencia régióban”

tet, mindent le kell fordítatni a célnyelvre,
és nagy hangsúlyt helyezni a bevezető marketingkampányra. A fórumon Dr. Hips
Frigyes Zsolt egy gyógyszeripari szabadalom eladásával kapcsolatban érdeklődött,
Csontos Sándor az MKB egri fiókjának
igazgatója ügyfelei képviseletében volt jelen, míg Simon Józsefet, a Simon pincészet
tulajdonosát az egri borok exportja érdekelte.
Amennyiben Önt is szeretne tanácsot
kérni Krisár Lászlótól, elérhetőségét megtalálja a HKIK Kína Információs Pontjában.
További információ:
File Sándor- gazdaságfejlesztési igazgató
Tel.: (+36 36) 429-612 / 104-es mellék
E-mail: sandor.file@hkik.hu

A projekt célja a gazdasági versenyképesség növelése
volt a cég humánerőforrás fejlesztési tervén alapuló
tervezett képzések megvalósításával. A projektben a
cég munkavállalói közül több mint 200 fő vett részt
és végezte el sikeresen a képzéseket. A munkavállalók
közül többen több képzésen is részt vettek, így összesen több mint 400 képesítést szerezhettek meg a cég
alkalmazottai. Kiemelt cél volt a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásának bővítése, ezért a Heves Megyei Vízmű Zrt. 86 fő hátrányos helyzetű munkavállalót vont be a képzésekbe.
Ahhoz, hogy a társaság továbbra is a jogszabályoknak és szakmai fejlesztési igényeknek megfelelő szintű szolgáltatást tudjon biztosítani fontos volt a szükséges szakmai ismeretek fejlesztése, a gyorsan fejlődő,
bővülő tudásanyag elsajátítása.
Ennek érdekében összesen 10 féle OKJ-s képzés valósulhatott meg szakmai területen, a képzésben résztvevők száma összesen 224 fő volt.
Az ügyfélközpontú szolgáltatások fejlesztéséhez
fontos volt a vezetési-szervezetfejlesztési, ügyfélkezelési ismeretek elsajátítása, amely több szinten és módszerrel valósult meg (Ügyfélszolgálati továbbképzés,
Szervezetfejlesztés, Vezetőképzés, Ügyfélkapcsolati
tréning). A vezetői-szervezetfejlesztési és ügyfélkapcsolati képzéseken 3 különböző szintű oktatáson a
résztvevők száma összesen 158 fő volt.
Napjainkban elengedhetetlen a gyors felhasználói
szintű informatikai tudás bővítése, folyamatos fejlesztése. Ezért informatikai továbbképzések keretein

Heves Megyei
Vízmű Zrt.

belül 2 képzésben vehettek részt munkavállalóink:
táblázatkezelés és szövegszerkesztés, amelyeken 20 fő
vett részt.
Fontos a nyelvtudás fejlesztése is, így Angol nyelvtanfolyam keretében 4 fő fejleszthette nyelvtudását.
A cég vezetése számára a projekt megvalósítása
a munkaerő kapacitás továbbképzését, az érintett
munkavállalók szakmai hozzáértésében, lojalitásában megerősödött humánerőforrás bázist és a piaci
helyzet erősítését adta. A képzésekre rendelkezésre
álló külső forrás lehetővé tette a cég vezetése számára, hogy pénzeszközeiket más, a cég fejlesztése szempontjából szintén fontos egyéb fejlesztendő területekre csoportosíthassa át.
A munkavállalók számára a szakmai, munkaszervezési, kommunikációs, vezetői, informatikai és nyelvi továbbképzések lehetőséget adtak a munkahelyek
megtartására, ill. a munkahelyi és szakmai előrelépés lehetőségét biztosították, növelve ezáltal a privát
és szociális biztonságukat. A projekt eredményeként
megvalósult képzések következtében a szaktudással
és képesítésekkel rendelkező, rugalmas munkaerőbázis hozzájárul a cég gazdasági növekedéséhez, versenyképességének javításához, mely a társaság hosszú
távú stabilitását és növekedését biztosíthatja.
A pályázat azonosító száma:
TÁMOP-2.1.3.C-12/1-2012-0006
A projekt megvalósítási helye:
3300 Eger, Hadnagy u. 2.

SIPOS EGER KFT.

Mikro vállalkozások – időben gondoljanak
fejlesztési igényeikre!

Hivatalos Ford márkakereskedés és szerviz
NHP

2,5% növekedési hitelprogram

taxikra és haszongépjárművekre!
• Új és használt autók
értékesítése
• Alkatrész-értékesítés
• Márkafüggetlen
szerviz
• Karosszériajavítás,
fényezés
• Kárügyintézés
• Diagnosztikai
vizsgálat
• Garanciális javítás

Magyarország kormányának szilárd célkitűzéseként a 2014–2020 közötti időszakban rendelkezésre álló fejlesztési források 60 százaléka célzottan gazdaságfejlesztési célok megvalósítását szolgálja. A széleskörű célrendszer kiemelt prioritása lesz továbbra is a mikro vállalkozások versenyképességének erősítése.

Pályázati kommunikáció

mediaeger@mediaeger.hu • (30) 254 0755

Kombinált átlagfogyasztás: 7,3–10,4 l / 100 km;
CO2-kibocsájtás: 204–274 g/km.

MINŐSÉG ELÉRHETŐ ÁRON!

3300 Eger, Kistályai út 133.
(06 36) 410 901
(06 30) 33 4346
auto@egerford.hu
service@egerford.hu

A Média Eger Nonprofit Kft. vállalja pályázatokhoz előírt tájékoztatási kötelezettségek teljes
lebonyolítását, a Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei és az ÚSZT Arculati Kézikönyv előírásai alapján, pl.: dokumentációkészítés, rendezvényszervezés, nyomdai kiadványok
tervezése és gyártása, sajtóközlények készítése, projekttáblák tervezése és kivitelezése stb.
Cikkek, hirdetések kedvezményes megjelentetése!

TAKARÍTÓszOlgálAT EgER

(06 20) 9359 211
épülettakarítás. szalagfüggöny-,
szőnyeg-, kárpittisztítás,
szőnyegtisztítógép-kölcsönzés
házhozszállítással, magánszemélyeknek
és cégeknek egyaránt.
ÖKO TAKARÍTás

Lichtmatrix Technológia
felhasználásával

A korábbi pályázati időszakban jól értékelhető eredményeket
előidéző fejlesztési eszközök jellemzően elérhetőek lesznek a
projektgazdák számára, így a következő tervezési időszak is lehetőséget fog teremteni:
• eszközbeszerzésre – termelési eszközök számának növelésére,
eszközpark megújítására
• telephely vásárlására, fejlesztésére
A korábbi időszak tapasztalatai alapján érdemes kihasználni
a pályázati ciklus aktivizálását megelőző időszakot a fejlesztési
igények összefoglalására, a szükséges dokumentációs elemek
beszerzésére, a fejlesztési cél realizálásához szükséges körülmények, jogi aspektusok, alapvető bemeneti feltételek áttekintésére,
ennek megfelelő beszerzendő dokumentumok előkészítésére.
Telephelyfejlesztés, -vásárlás esetén fontos időben megkezdeni a projekt előkészítést, melynek legfontosabb elemei:
• a vállalkozás számára megfelelő ingatlan kiválasztása

• a z ingatlan tulajdonviszonyainak áttekintése (tulajdoni lap beszerzése)
• a tulajdonviszonyokhoz kapcsolódó kötelezettségek, hitel terhelési helyzet vizsgálata
• az ingatlan forgalomképességének értékelése
• a pályázó gazdálkodásához kapcsolódó finanszírozási képesség szerinti ingatlan méret, -érték választása
• a pályázó számviteli dokumentumainak (főkönyv, mérleg
2012–2013) átvizsgálása a lehetséges hitelképesség feltételeinek megállapításához
• a beszerezni kívánt eszközök árajánlatainak bekérése
Ezen tényezők összeállítása, tudatos előkészítése nagymértékben megkönnyítheti egy eredményes pályázati folyamat megvalósítását, illetve kizárhatja azon buktatókat, melyek egy felgyorsult pályázati időszakban csökkenthetik a pályázók esélyeit,
eredményességét.

További információ:
(+36 20) 455 3423
(+36 36) 737 920
info@fsgprojekt.hu
3300 Eger, Tizeshonvéd u. 23. I. em. 2.

A Szala városrész szociális
rehabilitációja
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata a „Szala városrész szociális rehabilitációja” címmel benyújtott pályázatával az Európai
Unió és a Magyar Állam segítségével az Új Széchenyi Terv keretében 345 690 220 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert el. A beruházás összköltsége mintegy 500 millió Ft. A szükséges több mint 100 millió Ft különbözetet Eger önkormányzata biztosítja, s emellett
további 100 millió Ft értékben végeznek el a város ezen területén fontos kiegészítő munkákat a 2014-es költségvetés terhére.
A projekt az elmúlt év őszén kezdődött, a szükséges előkészítő munkálatok és az eredményes közbeszerzési eljárásokat követően elkezdődtek a kivitelezési munkák. A projekt ütemezett formában, több
részben valósul meg, az alábbiak szerint:
– 2014 áprilisában elkészült, s a helyi lakosok birtokba is vették a
Szala városrészben épült új sportpályát és játszóteret, amely az
itt lakók szabadidejének hasznos eltöltésében játszik fontos szerepet.
– 2014 június elején elkészült a Verőszala utca 42. szám alatt található Közösségi ház. Az ünnepélyes átadást július 7-én tartották. Az épület kulturált helyet biztosít a városrészben lakók és a
helyben működő civil szervezetek számára, különféle programok,
rendezvények megvalósításához.
– Fontos lakosságszám-indikátor, s egyben a rehabilitációs program egyik legnagyobb eleme a Rákóczi út 8–10. szám alatt talál-

ható Garzonház energiatakarékos felújítása (szigetelés, nyílászárók cseréje stb.). Az erről szóló vállalkozói szerződést 2014.
július 4-én írta alá Habis László polgármester és a két kivitelező.
A beruházás 198 szociális bérlakást érint, melyeket az elsősorban
fiatal lakásigénylők igen kedvezményesen vehetnek bérbe. A Garzonházban található a város bérlakás-állományának 20%-a.
– A Verőszala és Szalapart utcák felújításának munkálatai júniusban, a munkaterület átadásával szintén megkezdődtek. Teljesen
megújul az útburkolat, valamint közműcsere és közműépítés valósul meg.
– 
A Programalap keretében megvalósuló „Soft projektelemek”
megvalósításához a nyertes civil szervezetekkel július 3-án kötöttek szerződést. A kulturális, felzárkóztató, prevenciós és tanácsadó jellegű programok hamarosan megtöltik a Közösségi házat,
melyet az Egri Családsegítő Intézet üzemeltet.

