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A bankoknak nagyjából ezermilliárdot kell visszafizetniük, a devizahiteles törvény 1,3 millió családot érint – mondta
Nyitrai Zsolt országgyűlési képviselő, a Fidesz megyei elnöke a devizahitelekről tartott fórumon.

A következő hetekben összesen 160 egri háztartást keres meg a Központi Statisztikai Hivatal. Magyarország is részt vesz abban a nemzetközi kutatásban, ami az európai háztartások pénzügyi helyzetét vizsgálja. A településeket és a háztartások címeit véletlenszerűen választották ki. A felmérés anonim, neveket nem jegyeznek fel a kérdezőbiztosok.

A kormány eddig a különféle otthonvédelmi
programokkal eddig több mint 500 ezer devizahitelesnek segített.1998 és 2002 között az
Orbán-kormány családbarát politikát folytatott, kedvezményes hiteleket adott, 2002
után ezt a rendszert a szocialisták szétverték – kezdte a devizahitelekről szóló fórumot Nyitrai Zsolt országgyűlési képviselő,
a Fidesz megyei elnöke. Míg 2004-ben 20
milliárd, 2010-ben már 2800 milliárd forint
a deviza alapú lakáshitel-állomány. Nyitrai
szerint ez a tönk szélére lökte az országot,
adósrabszolgaságba taszította a magyar családok jó részét.
2010-től a kormány azon van, hogy megoldja ezt a problémát, a különféle otthonvédelmi programokkal eddig több mint 500
ezer devizahitelesnek segítettek – emelte ki
Nyitrai Zsolt. A bankoknak hozzávetőlegesen ezermilliárd forintot kell visszafizetniük,
ez 1,3 millió családot érint – hangsúlyozta a
honatya. A több mint 400 érintett pénzin-

A háztartások életkörülményeit vizsgáló nemzetközi kutatásban vesz részt
Magyarország. A felmérést az Európai
Központi Bank koordinálja, hazánkban a
Központi Statisztikai Hivatal munkatársai hajtják végre. A célja, hogy az Európai Unió döntéshozói minél pontosabb
képet kapjanak a háztartások gazdasági
helyzetéről, így megalapozott pénzügyi
határozatok születhessenek. Hazánkban
összesen 18 ezer háztartást jelöltek ki véletlenszerűen.
A kérdőívek egységesek a résztvevő országokban, de előfordulnak speciális, az
adott állam lakosaira vonatkozó kérdések
is. A felmérendő háztartásokat véletlenszerűen választották ki. Csatlakozni önkéntesen nem lehet a programhoz, mert az módosíthatná a statisztika hitelességét.
Eger, Gyöngyös, Apc, Egerszalók és Lőrinci lakosai számíthatnak a KSH megke-

tézet közül csak 79 perelt. Nyitrai Zsolt azt
mondta: a törvény elfogadásával elkezdődhet a bankok elszámoltatása, egy átlagos devizahitel törlesztőrészlete negyedével is csökkenhet. Dr. Bodzási Balázs, az igazságügyi
tárca miniszteri tanácsadója biztos abban,
hogy a törvény kiállja az alkotmányosság

próbáját Elsődleges célnak azt tartja, hogy az
emberekhez visszakerüljön a pénz, és olyan
fogyasztóvédelmi jogok illessék meg az itt
élőket is, mint a németeket vagy az osztrákokat. Mind Nyitrai Zsolt, mind Bodzási Balázs
azt mondta: még idén a parlament elé kerül a
fair bankokról szóló törvényjavaslat.

Tornateremből üzemcsarnok
Új üzemrészt alakított ki Egerben Iskola utcai telephelyén az Agria Humán Nonprofit Kft. A bővítésnek köszönhetően a cég
újabb 30 megváltozott munkaképességű embert foglalkoztathat.
Mintegy 60 millió forintos beruházás,
30 új munkahely a megváltozott munkaképességű emberek számára. Így
összegezte röviden Fazekas László, az
Agria Humán Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója köszöntőjében legújabb
fejlesztésüket. A cég Iskola utcai telephelyén, egy volt általános iskola tornatermét alakította át üzemcsarnokká,
hogy jobb munkafeltételeket biztosítson
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alkalmazottai számára és új munkahelyeket teremtsen.
Fazekas László kiemelte: tavalyhoz képest több, mint 200 fővel nőtt alkalmazottaik száma, a jelenleg 630 főt foglalkoztató
cég munkavállalóinak 90 százaléka megváltozott munkaképességű.
Czibere Károly, az Emberi Erőforrások Minisztériumának szociális ügyekért
és társadalmi felzárkózásért felelős ál-

lamtitkára köszöntőjében hangsúlyozta:
Magyarországon négy év alatt megduplázódott a megváltozott munkaképességű
munkavállalók száma. Kiemelte:a kormány továbbra is segít abban, hogy képességeiket kibontakoztató, valódi értéket
teremtő munkát végezhessenek.A cég dolgozói főként nyomdaipari utómunkákkal,
szelektív hulladékkezeléssel foglalkoznak,
illetve varrodai munkákat végeznek.

resésére. A felmérés október 20-án kezdődik és december 7-ig tart. A szakemberek
azt kérik, háztartásonként csak egy kérdőívet töltsenek ki a lakók. Igénybe lehet ven-

ni kérdezőbiztos segítségét, de interneten
keresztül is lehet válaszolni a kérdésekre.
A válaszadás anonim, nem használnak fel
személyes adatokat a szakemberek.

Új felszerelések
Védőruhákat, tűzoltási és mentési munkákhoz használható eszközöket kaptak az
önkéntes tűzoltó egyesületek. Az országos
pályázati keretből Heves megyébe 13 és fél
millió forint jutott az önkéntes tűzoltók támogatására.
Összesen 21 egyesület kapott felszerelést,
eszközöket a tűzmegelőzési, oltási és műszaki mentési feladataik színvonalasabb ellátásához. Csontos Ambrus, megyei katasztrófavédelmi igazgató nagyon fontosnak tartja az
egyesületek munkáját, hiszen sok esetben a
tűzoltók kiérkezése előtt megkezdik a tűzoltást és megkönnyítik a hivatásosok beavatkozását.

Beszállítói Nap
A ZF Hungária először szervezett nemzetközi beszállítói napot kelet-európai
partnereinek. Az egynapos konferencia végén konkrét beszerzési ajánlatok
is terítékre kerültek a rövid, személyes
tárgyalásokon. Az egynapos konferencia résztvevői – nyolc kelet-európai
országból több mint száz kereskedelmi, logisztikai és műszaki szakember
– megismerkedtek a ZF konszern nemzetközi és magyarországi beszerzési és
beszállító-fejlesztési irányelveivel és politikájával. A résztvevőket Markus Schleier, a ZF-Hungária Kft. ügyvezetője
köszöntötte, majd különböző előadások

következtek. Mint elhangzott, a ZF a
hajtás- és futóműtechnika világcége 122
termelővállalattal 26 országban. 2013ban a csoport több mint 72 ezer munkatársával 16,8 milliárd euró árbevételt ért
el. Az autóipari beszállítók rangsorában
az első 10 között van a világon. A ZF
csoport minden évben árbevételének
mintegy 5 százalékát – ami tavaly közel
1 milliárd euró volt-fordítja kutatásra
és fejlesztésre. Emellett természetesen
terítékre kerültek a konkrét magyar és
kelet-európia beszerzési ajánlatok is,
amikről a felek kétoldalú, rövid személyes tárgyalásokat is folytathattak.
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Ez történt…

Ez történt…

Devizahiteles fórum

Heves megye

Megyei egészségügy

Felelősség és fejlesztések
A napokban fejeződött be a Parádfürdő Állami Kórház 313 millió forintos korszerűsítése. A Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) keretén belül elvégzett munkálatok 100%-os támogatási intenzitású, vissza nem térítendő uniós,
illetve hazai forrásokból mintegy 10 hónap alatt valósultak meg. Ennek apropóján kapunk megyei egészségügyi áttekintést dr. Pajtók Gábor kormánymegbízottól.

– Kezdjük a parádfürdői fejlesztéssel: mi
valósult meg több mint 300 millió forintból a híres mátrai gyógyintézetben?
– Olyan épületenergetikai fejlesztések
történtek, amelyek megújuló energiaforrásokat is hasznosítanak. A kórház több
épületében nyílászáró-csere, hőszigetelés,
világítás-, illetve kazánkorszerűsítés történt.
A használati meleg víz biztosítására, és a villamos áram-fogyasztás mérséklése céljából
napkollektorokat és napelemeket szereltek
fel. A projekt megvalósulásával jelentősen
csökken az épületek hővesztesége, a felhasznált fosszilis energiahordozók mennyi-

sége, és a kibocsátott üvegházhatású gázok
mennyisége is.
– Hol folynak még a parádfürdőihez
hasonló beruházások a megyében?
– Korszerűsítés zajlik jelenleg is a gyöngyösi, a hatvani és az egri kórházban, összesen több mint 10 milliárd forint értékben.
A megye minden járásában folyamatosan
újulnak meg az orvosi rendelők és az egészségházak, ami szintén növeli a lakosság ellátási színvonalát. Legutóbb épp Parádon
adták át a szintén energiatakarékos megoldásokat felvonultató fogorvosi rendelőt.
– Az ingatlanok korszerűsítésén kí-

vül mi javíthatja még a Heves megyeiek
egészségi állapotát?
– A lakosság egészsége egyben a gazdasági fejlődés záloga is, ahogy ez a Kormány
egészségügyi programjában is megfogalmazódik, az egészséghez való jogot pedig az
Alaptörvény is rögzíti. A megye egészségügyi mutatóinak javulása csakis a megelőzés-szűrés-korszerű betegellátás rendszerében képzelhető el. A Kormány az utóbbi
feltételeit a megkezdett, és már több mint 40
milliárd forint értékű kórházi adósságrendezés és a következő hét évre előrevetített
900 milliárd forintos, egyebek mellett egészségügyi fejlesztésekre is fordítható uniós
forrás mellett a fenntarthatóság költségeinek
mérséklésével teremti meg. Az energetikai
korszerűsítések tehát hozzájárulnak ahhoz,
hogy a betegellátásra több pénz jusson.
Ezen felül természetesen nagyobb hangsúlyt kell fektetni az egészségtudatos magatartás megalapozására, támogatni kell
a szív- és érrendszeri, valamint daganatos
megbetegedések megelőzéséhez szükséges
szűrővizsgálatokat, szerepük növelését.
– Milyen jövő elé néz a megyei egészségügy?
– A nemrégiben lezajlott „S3 – Intelligens szakosodási stratégia” megyei egyeztetésén az egészségipar fejlesztése, az egészségturizmus és az egészségügyi kutatások

Gyöngyöshalászra jön az Apollo Tyres
A 146 milliárdos befektetés nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűnek minősül, így az ezzel összefüggő, kormányrendeletben meghatározott közigazgatási hatósági ügyek intézését a megyei kormánymegbízott, dr. Pajtók Gábor
kíséri figyelemmel. A kormányhivatal a hatáskörébe tartozó engedélyezési eljárások felgyorsításával járul hozzá a megyei
gazdaság új szereplőjének zökkenőmentes indulásához.
Az indiai Apollo Tyres Magyarországon
valósítja meg első európai zöldmezős
beruházását: 146 milliárd forintos befektetéssel a Heves megyei Gyöngyöshalász
közelében épül fel az Apollo gumigyár
új egysége, amely a beruházás első fázisában 975 új munkahelyet teremt. A cég
korábban már szert tett európai tapasztalatokra, amikor 2009-ben megvásárolta a holland Vredestein gumigyárat, így a
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gyártási körülményekkel, a szabályozási
rendszerekkel tisztában van.
Az Apollo hamarosan megindítja az engedélyezési eljárásokat, ennek első lépése
a környezetvédelemhez kapcsolódik. A
gyár egy 70 hektáros területre költözik az
M3-as autópálya mellé, így a kamionforgalom a környék lakóinak nyugalmát nem
fogja zavarni. Az alapkőletétel 2015 tavaszára várható, az első kész abroncs pedig

2017 elején gördülhet le a gyártósorokról.
Az új magyarországi gyárban a tervek szerint naponta 16 ezer személyautóhoz, és
3000 haszongépjárműhöz gyártanak majd
abroncsokat. Az Apollo Tyres többek között olyan nagy autógyáraknak szállít be,
mint a Daimler, a Tata, a Volkswagen vagy
a Suzuki. A 146 milliárd forintos beruházáshoz a magyar kormány 29 milliárd
forintnyi közvetlen készpénztámogatást

előtérbe helyezése egyértelmű kiugrási
pontként, megyei erősségként lett megjelölve. Az S3 stratégia megléte feltétele annak
a 700 milliárd forint uniós forrásnak a lehívásához, amelyet a 2014-20-as tervezési
időszakban kutatás-fejlesztésre és innovációra lesz fordítható, és amely nagyrészt a
Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív
Program (GINOP) keretein belül áll majd
rendelkezésre. Ez hosszú távon kijelölheti a
megye fejlesztési irányvonalát. A társadalmi
egyeztetést követően a stratégia várhatóan
novemberben kerül majd a Kormány elé.
– Milyen cél tűzhető ki rövid-, és hos�szú távon?
– Célként fogalmazódik meg a lakosság
egészségi állapotának javítása, az egészség megőrzése és a gyógyulás elősegítése,
az egészséges életmód, sport valamint az
egészséges táplálkozás ösztönzése, azaz az
életminőség javítása. Ahhoz, hogy növekedjen a várható élettartam, az egészségesen leélt évek száma, feltétlenül szükséges
az egyének és közösségek egészségmegőrző

képességének további fejlesztése az oktatás,
a nevelés és a folyamatos ismeretközvetítés
segítségével. Úgy gondolom, a háziorvosok
szerepének növelése, a prevenció a szűrések,
a diagnózisok szerepe a járóbeteg-ellátás
területe hangsúlyosabb lesz az egészségtudatos életmód mellett, ami a már fekvőbeteg ellátást végző kórházak leterheltségét is
csökkentheti.
– A kormányhivatal mikért érintett az
egészségügyben?
– Számos olyan egységünk – ún. szakigazgatási szervünk – tevékenykedik a hivatalon belül, amely köthető az egészségügyhöz. Elsőként a népegészségügyi szervet
említem, amely koordinálja és irányítja az
egészségfejlesztést, a különböző szűrővizsgálatok népszerűsítését, a népegészségügyi
programok végrehajtását. Ide tartozik többek között a megye pollen-, és influenzahelyzetének, a hatósági ivóvíz-mintavételi
helyeknek és kötelező vizsgálatoknak, valamint a fürdővizek minőségének naprakész
nyilvántartása is.

Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság a termőföldtől az
asztalig figyelemmel kíséri az élelmiszerek
minőségét, vizsgálja a zöldség és gyümölcs,
valamint a takarmányok termesztésének,
tárolásának és forgalomba hozatalának biztonságosságát.
A növény- és talajvédelmi igazgatóság
egyebek mellett élelmiszerminőség-ellenőrzési, takarmányellenőrzési, élelmiszerláncfelügyeleti, és állategészségügyi, illetve bizonyos állattenyésztési és borászati feladatokat
lát el.
Jelenleg is folyik a rehabilitációs szakigazgatási szervünknek otthont adó egri,
Barkóczy úti épület korszerűsítése és akadálymentesítése, a komplex rehabilitációhoz
szükséges infrastrukturális feltételek megteremtése. Összességében elmondható, hogy
a lakosság egészségügyi állapotának, életminőségének javítása hozzájárul a társadalmi
egyenlőtlenségek csökkentéséhez, és ez által
Magyarország és Heves megye jövőbeli sikerességéhez is.

nyújt, amelyet az Európai Bizottság is engedélyezett.
Az Apollo Tyres-nak jelenleg négy
gyártóüzeme van Indiában, három DélAfrikában és az említett európai gyár
Hollandiában. Teljes kapacitásuk meghaladja a napi 1700 tonnát. Legutóbbi
pénzügyi évében a cég 1,64 milliárd euró
forgalmat ért el, és világszerte 16 ezer
embert foglalkoztatott.
Gyöngyöshalászon az elmúlt 4 évben
jelentősen javult a munkanélküliek számát jelző relatív mutató - nyilvántartott
álláskeresők aránya a munkavállalási
korú népesség számához viszonyítva –
7,87%-ról 5,1%-ra csökkent. Ez a tendencia az Apollo betelepülésével várhatóan tovább folytatódik majd.
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Hat Tarna-menti település ivóvizét
mentették meg
Hivatalosan is átadták a káli szennyvíztisztító üzemet, kiépült a vezetékhálózat, így lezárul a hat Tarna-menti település
ivóvízbázisát megmentő 4,2 milliárd forint összértékű beruházás. Így nemcsak tízezer ember élete vált könnyebbé, hanem környezetvédelmi szempontból is jelentős előrelépés történt a térségben.
„A Káli szennyvízelvezetési agglomeráció
csatornázása és szennyvíztisztítása” elnevezésű KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0031 azonosító számú projekt megvalósításába a hat
település: Kál, Kápolna, Kompolt, Aldebrő,
Feldebrő és Tófalu közösen vágott bele.
Ezzel megindult a térség infrastrukturális
fejlődése, közel négyezer ingatlan vízbázis
védelmi érdeke is. A beruházás az Európai
Unió 85% -os, az önkormányzati- és lakossági támogatásnak köszönhetően valósult
meg.
2012 tavaszán indult el a kivitelezés, ekkor tették le az alapcsövet. Azóta közel száz
kilométer hosszú vezetékhálózat épült ki.
A rendszer elkészült, a tisztítómű is megépült Kál határában. Balázs Zoltán, a hat
település önkormányzati társulásának elnöke példaértékűnek nevezte a beruházást, mint mondta: a lakosság hozzáállása
és együttműködése nélkül nem valósult

volna meg. Magyarországon példaértékű
volt az önkormányzatok, a polgármesterek,
a testületek összefogása. A szakemberek,
a politika nagyon pozitívan állt mellé és
mindenben segített. Így sikerre volt ítélve a
projekt, de kellettek jó szakemberek, jó kivitelező. Szerencsére rájuk találtunk. Mára
kimondhatjuk, hogy igen, készen vagyunk,
minőségben készült el a teljes beruházás és
átadhattuk üzemeltetésre – mondja Balázs
Zoltán A Káli Szennyvízelvezetési Önkormányzati Társulás elnöke.
A térség egyik legnagyobb környezetvédelmi beruházása is volt a hálózat kiépítése. Ezek a Tarna-menti települések ugyanis
veszélyeztetett vízbázison fekszenek. Az itt
élők a szennyvizet a talajba vezették, ez a
megoldás viszont jelentősen veszélyeztette
a térség ivóvízbázisát.
A korszerű szennyvíztisztítás hiányában
a talajvíz és a vízadó rétegek veszélyeztetve

vannak. Miután elkészül egy ilyen beruházás a keletkező szennyvíz, annak elvezetése
és tisztítása megoldja a vízbázis védelmét és
ennek különös jelentősége van – teszi hozzá
dr. Bánhidy Péter a Heves Megyei Vízmű
Zrt. igazgatója.
A telepnek köszönhetően a hat település
megtisztított szennyvize közel ivóvíz minőségű lesz a tisztítás végén, ezt a környezetvédelmi hatóság ellenőrzi majd. Ez azért
is fontos, mert a megtisztított szennyvizet
a telep melletti Tarna-patakba vezetik. Naponta 900 köbméternyi szennyvizet dolgoz
majd fel a tisztító telep. A beruházás összesen 4,2 milliárd forint uniós támogatással
valósult meg. A közelmúltban pedig újabb
több százmilliós többlettámogatást kapott a
program a kormánytól. A telep átadásával
hivatalosan megkezdődött a kiépített rendszer próbaüzeme is, amely december 31-én
zárul.

Fellendülőben Eger gazdasága

Helyi adók

Kiépült a szennyvízhálózat a Tarna-menti településeken

2014. év első 9 hónapjában a megyeszékhelyen jelentősen növekedtek az adóbevételek

Az év első 9 hónapjában az éves adóbevételi előirányzat teljesült (104,04%).
2014. szeptember 30-ig 3 629,5 millió forint adóbevétel érkezett az önkormányzat számláira saját bevételként, melyet a
város működésére, az itt élők életszínvonalának növelésére, valamint a gaz-

daság fejlesztésére lehet majd fordítani.
A növekedés elsősorban a gazdálkodók
nagyobb teljesítményének, forgalmának
volt köszönhető, hiszen az adók 85,9%-a
tőlük folyt be a költségvetésbe. (Az adóbevételek 67%-a a város legnagyobb 200
adófizetőjétől származott.)

A bevételi adatok a jövőt tekintve is bizakodásra adhatnak okot, hiszen az előző
évhez képest, 387,7 millió forinttal nagyobb
összeg folyt be a város költségvetésébe.
Különösen örvendetes ez annak tudatában, hogy 2014. évre adóemelés nem volt,
sőt egyes helyi adók csökkentek, megszűntek. A helyi adók közül az iparűzési adóban (+315,7MFt), vagyoni típusú adóban
(+44,8MFt) és az idegenforgalmi adóban
(+24,4MFt) volt a legjelentősebb a bevételek növekedése.

Pályaválasztási Kiállítás 2014
A Heves Megyei Kormányhivatal
Munkaügyi Központja november hónapban rendezi a meg a Pályaválasztási
Kiállítás rendezvénysorozatot.
Egerben november 06-án, Hatvanban
november 13-án kerül sor a kiállítás
megtartására, ahol a megyében élő 8.
osztályos tanulók információt gyűjthetnek a munkaerő-piaci igényeknek megfelelő pályaválasztási döntés meghozatalához.
A program látogatói megismerhetik a
középfokú oktatási intézmények felvételi

rendszerét, az aktuális szakirányokat, a
felvételi követelményeket. A Munkaügyi
Központ szakemberei pályaválasztási
tanácsadással várják az érdeklődőket. A
fiatalok a pályaválasztáshoz számos hasznos információt gyűjthetnek a pályaorientációt segítő intézményektől, ifjúságsegítő szervezetektől.
A kiállítás ideje alatt üzemlátogatások
keretében több helyszínen, valós munkahelyi környezetben lehet különböző
szakmákkal megismerkedni.
A hónap folyamán kétfordulós pálya-

választási vetélkedőre is sor kerül, melynek célja, hogy a diákok pályaismerete
bővüljön, és egyre jobban eligazodjanak
a szakmák világában.
A pályaorientációs feladatokat ellátó
szervezeteket műhelybeszélgetésre invitáljuk, ahol az intézmények pályaválasztásban betöltött szerepének, aktuális
feladatainak bemutatását követően lehetőség nyílik újragondolni az együttműködési lehetőségeket.

HANNA

tisztánlátó jósnő
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HMVTA: egy szívverés egy forint
Miként az emberi vérkeringés központja a szív, úgy a gazdasági vérkeringésé reményeink szerint ez a központ lesz – mondta Farkas Zoltán, a Heves Megyei Vállalkozás- és Területfejlesztési
Alapítvány (HMVTA) kuratóriumának elnöke az alapítvány új egri irodaházának ünnepélyes avatóján.

Farkas Zoltán: Miként az emberi vérkeringés központja a szív, úgy a gazdasági vérkeringésé ez a központ lesz.
fotó: ebner béla
Farkas Zoltán beszédében kiemelte: a
HMVTA 1992-ben alakult meg, az eredeti, és a mai napig legfontosabb célkitűzése
a vállalkozások segítése, fejlesztése, finanszírozása, különös tekintettel az induló
vállalkozásokra.
„Ezen célokra is tekintettel az alapítványunk kuratóriuma úgy döntött, hogy
érdemes kialakítani egy olyan vállalkozói
központot, amely nem csak az alapítvány
szolgáltatásait hozza egy tető alá, hanem
azokat a szolgáltatásokat is, amelyekre
szükségük lehet a vállalkozásoknak. Abból a – tapasztalatokon alapuló – feltevésből indultunk ki, miszerint ha a vállalkozások egy helyen hozzáférnek a számukra
szükséges szolgáltatásokhoz, akkor igénybe is veszik azokat. Ha pedig elégedettek
velünk, visszatérnek hozzánk, és talán
másoknak is figyelmébe ajánlanak” – tette
hozzá a kuratórium elnöke.
Mint fogalmazott, aki vállalkozóként
már végig küzdötte magát egy hitelezési
folyamaton, az tisztában van azzal, hogy
nem csak a pénzintézettel kell kapcsolatba lépnie, hanem szüksége van ügyvédre,
könyvelőre, értékbecslőre, esetleg energetikai szakemberre, közjegyzőre, biztosítóra, pályázatíróra, könyvvizsgálóra is. Akár
ötven szakember munkájára is szükség
lehet egy-egy ilyen folyamat során. „A
HMVTA esetében pedig elmondhatjuk:
az összehangolt, eredményes munka nyomán a leggyorsabb esetben akár egy hét
alatt is folyósítani tudjuk a vállalkozói
hitelt. Azt reméljük, hogy a munkánkkal
így mi is hozzá tudunk járulni az ország, a
vállalkozások növekedéséhez, ekképp pedig végső soron az emberek boldogulását
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Habis László, Eger polgármestere: a város szoros kapcsolatban működik együtt az alapítvánnyal
fotó: ebner béla
segítjük” – mondta.
„Miként az emberi vérkeringés központja a szív, úgy a gazdasági vérkeringésé
reményeink szerint ez a központ lesz. Egy
ember szíve egy nap körülbelül 80-120 ezret ver. Ha ezt felszorozzuk ötvennel, azaz
az egy-egy vállalkozói hitel ügyén dolgozó munkatársunk számával, az egy évben
egymilliárd-nyolcszázhuszonötmillió
szívütést jelent. Az alapítványunk tavaly
egymilliárd-nyolcszázhuszonötmillió forintnyi hitelt helyezett ki. Azaz: egy szívütés egy forint” – emelte ki az alapítvány
gazdaságfejlesztésben betöltött szerepét.
Habis László egri polgármester köszöntőjében elmondta, a város szoros kapcsolatban működik együtt az alapítvánnyal;
tavaly összesen 50 millió forinttal emelték
meg a HMVTA tőkéjét annak érdekében,
hogy az egri és Eger környéki kis-, illetve
mikrovállalkozások finanszírozási keretei
bővüljenek.
Hangsúlyozta: Eger és térsége fejlődik,
viszonylag jó pozíciót foglal el Észak-Magyarországon, illetve Heves megyében.
Egy közelmúltbeli kutatás arról számolt
be, hogy az életminőséget, fejlettséget
alapul vevő, járások közötti rangsorban
Egert mindössze tíz Budapest környéki és
észak-dunántúli járás előzi meg Magyarországon.

Egerben négy év alatt 30 százalékkal csökkent az álláskeresők száma” – tette hozzá.
A polgármester arról is beszélt, hogy
a kormányzati, a teljes foglalkoztatást
célzó elképzeléseihez igazodó várospolitikát kell folytatnia Egernek. „Ha az egri
mikrovállalkozások mindegyik plusz egy
embert tudna foglalkoztatni, a munkanélküliség ismeretlen fogalommá válna
a városban” – mondta. Ennek érdekében
a mikrovállalkozások iparűzési adójánál
50 százalékos kedvezményt ad a város, eltörölték a talajterhelési díjat, és eltörlik a
telekadót is.
„Eger, a kormányzathoz hasonlóan, a
gazdaságfejlesztést állítja a politika, jelen
esetben a várospolitika középpontjába,
amihez nagyszerű eszköz ez a vállalkozói
központ” – mutatott rá Habis László.
Szabó Róbert, a Heves Megyei Közgyűlés elnöke kiemelte: a megye is szoros
és szerves kapcsolatot épített ki az alapítvánnyal. Szavai szerint Heves megye
gazdasága a már itt lévő vagy ide költöző
nagyvállalatok fejlesztéseit, beruházásait tekintve „jó pályán van”. Hozzátette
ugyanakkor: nem csak ezt kell nézni, a
gazdasági stabilitáshoz a mikro-, kis- és
középvállalkozásokra is szükség van, éppen ezért a megyei önkormányzat a rendelkezésére álló területfejlesztési források nagy részét, több mint 60 százalékát
ebbe az irányba igyekszik terelni. Ehhez
szükség van a megfelelő infrastruktúrára,
a megfelelő szolgáltatásokra is, amihez
nagyban hozzá tud járulni az alapítvány –
mutatott rá.
Fontos kérdés a kárpát-medencei magyarság számára, hogy miként tud érvényt
szerezni a magyar tálentum számára a

Fazekas Róbert és Farkas Zoltán aláírta a Vajdaságot segítő gazdasági és kulturális együttműködési megállapodást.
fotó: nemes róbert
XXI. században - erről már a Vajdaságból
érkezett Fazekas Róbert, az alapítvánnyal
gazdasági és kulturális kapcsolatokat építő
Bácskossuthfalva Helyi Közösség Tanácsának elnöke beszélt az ünnepélyes átadáson.
Mint rámutatott, az elvándorlás, illetve
a megmaradás kérdése a szerbiai magyarság számára is elsősorban egzisztenciális
kérdés, azaz nagyban függ a munkahelyteremtéstől. Szavai szerint az alapítván�nyal sikerült olyan konkrét megoldási
elképzeléseket felvázolni, amelyek révén,
valamint az alapítvány által biztosított
szolgáltatásokon keresztül választ tudnak
adni ezekre a kihívásokra.

Az ünnepi köszöntőket követően Farkas Zoltán és Fazekas Róbert aláírták az
uniós tagságra váró szerbiai Vajdaságot
segítő tapasztalatcserére, valamint a gazdasági és kulturális együttműködésre vonatkozó megállapodást.
A vállalkozói központ megnyitása alkalmat kínált arra is, hogy a vendégek megtekintsék a bácskossuthfalvai, 1978-ban
kilenc festő és egy fotóművész jóvoltából
megalapított 9+1 Nemzetközi Művésztelep alkotóinak munkáiból összeválogatott képeket. A 83 festményt az újonnan
felavatott irodaház falain helyezték el, a
képeket bárki megtekintheti.

Országos Mikrohitel Program a
Heves Megyei Vállalkozás- és
Területfejlesztési Alapítvánnyal
Országos Mikrohitel Program 
Szabó Róbert, a Heves Megyei Közgyűlés
elnöke: a megye gazdasága „jó pályán van”.
fotó: nemes róbert

Habis László kitért rá: egy kormányzati
program alapján tavaly 14 mikrovállalkozás 72 munkahelyet hozott létre Egerben.
A húsz embernél több munkavállalót foglalkoztató cégek négy év alatt, növekvő
ütemben több mint 700 új munkahelyet
teremtettek a városban. „Elmondható:

3,9% 

Kedvezményes kamatozású mikrohitel kezdő és működő mikrovállalkozásoknak: legfeljebb 10 millió Ft beruházásra illetve forgóeszközre • futamidő: 10 illetve 3 év • türelmi idő: maximum 6 hónap • ingatlanfedezet
szükséges • FIX ÉVI 3,9% ügyleti kamat.

Heves Megyei vállalkozás- és Területfejlesztési Alapítvány
Iroda: 3300 Eger, Bethlen Gábor u. 9. • Tel.: (06 36) 410-724
Honlap: www.hmvta.hu
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1+1% felajánlások, folyószámlakivonatok…

2014. szeptember 24-én az Eszterházy Károly Főiskola adott otthont a Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara szervezésé
ben megvalósuló rendezvénynek, melynek középpontjában egy kérdés állt: hogyan, hova fejlődik, változik Heves megye gazdasága a jövőben. A rendezvény célja az volt, hogy felhívja a jövő generációinak (felsőoktatásban vagy középiskolában tanuló
diákoknak), fiatal vállalkozóknak a figyelmét azokra a természet, vagy az ember által alakított tényezőkre egyaránt, melyek
befolyásolhatják megyénk gazdasági fejlődését, ehhez kapcsolódóan a fiatalok egyéni sorsának jövőbeni alakulását.

A Tv Eger Adó-zóna műsorának vendége volt Némethné Fülöp Ágnes, a Nav Heves megyei igazgatóság ügyfélkapcsolati
osztályának vezetője, aki az aktuális tudnivalókról, kérdésekről számolt be.

aranyosi éva
A felvezető előadásban Prof. Dr. Nováky Erzsébet (képen) professzorasszonytól
megtudhattuk, hogy a jövőnek a jelenben
több kifutása létezik, melyet az emberi
közösség hozhat létre nyitott, a kreatív, és
interaktív személyekkel. Dr. Patkós Csaba
az EKF tanszékvezetője a természeti, elsősorban klimatikus jellegű problémákra,
korlátokra hívta fel a figyelmet.A megyei
önkormányzat képviseletében Domján
Róbert felvázolta a következő hét évben
Kormányzat által támogatott helyi területfejlesztési, gazdaságfejlesztési irányokat.
Egy fiatal feltaláló Rátai Dániel bemutatta
a Leonar3Do térbeli tervezés és nyomtatás
világát, valamint sikeres vállalkozásának
mérföldköveit, ezzel állítva megfogható

példát a zömében fiatal hallgatóság elé.A
konferencia második részében a megyei
TOP ipari ágazatok képviselői tartottak
előadást az egyes ágazatok jövőképéről,
fejlődési perspektívájáról. Egy futurisztikus
jövőképet mutatott be Tárai Gábor a hatvani Robert Bosch Elektronika Kft. minőségirányítási Folytatásképpen még mindig
a járműiparnál maradva Fonó Péter a ZF
Hungária Kft. produktív árubeszerzési csoport vezetője ismertette a vállalat növekedési stratégiáját és ahhoz kapcsolódóan azokat
a pozíciókat, illetve elvárásokat, melyekkel
a céghez jelentkező fiatal munkavállalók
szembesülhetnek. A következőkben Pető
Róbert online marketing szakember beszélt
a kereskedelem, ezen belül is az online ke-

reskedelem jövőjét nagyban meghatározó
online értékesítési szokásokról, kialakuló
közösségi attitűdökről, együttműködési lehetőségekről. Benkő Béla turisztikai szakember segítségével a konferencia résztvevői
számba vehették a megyénkben megtalálható turisztikai adottságokat, természeti
értékeket. A gazdasági szekció zárásaként
Katrics Krisztina példáján keresztül betekintést nyerhettünk a hagyományokra épülő kézműipar piacképes fejlődési irányainak
megtalálásába.
A konferencia résztvevőinek előadásai,
gondolatai oktatási célú felhasználás érdekében a HKIK gazdaságfejlesztési igazgatóságán a tunde@hkik.hu e-mail címen
igényelhetőek.

Gyöngyösi siker a szakmák Európabajnokságán
A Mátrai Hegesztéstechnikai és Szakképzési Kft. immár harmadik alkalommal mérettette meg magát sikeresen az EuroSkills – szakmák Európa-bajnoksága versenyen. Benus Ferenc ügyvezető igazgató tanítványa Szőke Péter hegesztő az
előkelő hetedik helyen végzett.
Az október elején Lille-ben megrendezett
versenyen 20 érmet nyert Magyarország,
így hazánk a kiemelkedő 6. helyen végzett,
és ezzel végérvényesen az európai élvonalba
került. A 25 ország szakmunkásait felvonultató versenyen volt egy Heves megyei
induló is. Szőke Péter hegesztő hetedik
helyen végzett az európai mezőnyben, felkészítője Benus Ferenc, a Mátrai Hegesztéstechnikai és Szakképzési Kft. igazgatója
volt. Szőke Péter a gyöngyösi József Attila
Szakközépiskola és Szakiskola diákja volt.
Benus Ferenc elmondta: „Nagyon erős
volt az idei verseny, és a feladatok is az elvártnál bonyolultabbak voltak. Az első napon Péter nagyon jól kezdett. A második
nap feladata bizonyult a legnehezebbnek,
amikor egy 70 báros nyomástartó edényt
kellett elkészíteni 10 óra alatt. A harmadik
napon egy alumínium és rozsdamentes
szerkezet meghegesztése volt a cél. Ennél
a feladatnál az idő hiánya és egy géphiba
is megnehezítette a versenyzőnk életét.
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Péter sajnos kiesett a ritmusból, és csupán
két percre lett volna szüksége a kiválósági
eredmény eléréséhez. Szerettük volna, ha a
gyöngyösi versenyző éremmel térhet haza,
de természetesen így is büszkék vagyunk
tanítványunkra, hisz hozta az elvárt pontokat és szintet. A tanuló sok pozitív tapaszta-

lattal gazdagodott a bajnokság alatt, melyet
a későbbi pályafutása alatt hasznosítani tud
majd.”
A záróünnepség végén átadták a Euro
Skills zászlót a következő, 2016-os versenyt
rendező Göteborgnak. A 2018-as versenyt
Budapesten rendezik majd.

Balról: Szőke Péter, Id: Benus Ferenc, Fülöp Gábor- HKIk Főtitkár, és Ifj. Benus Ferenc

– A személyi jövedelemadó 1+1 %-ának
felajánlásáról a magánszemélyek május
20-ig dönthettek. Heves megyében az
idei évben az adózók közül hányan éltek
ezzel a lehetőséggel?
– A 2013. évi személyi jövedelemadó
1+1%-ára vonatkozóan 57.280 magánszemély felajánlása érkezett meg a NAV
Heves Megyei Adóigazgatóságához. A
beérkezett nyilatkozatok alapján 55.103
fő magánszemély jelölt meg civil szférába
tartozó kedvezményezettet, míg 36.554 fő
tett egyházi szervezetre szóló felajánlást.
– Hány heves megyei szervezet részesülhet a felajánlásokból és milyen tevékenységet végző szervezeteket támogatnak elsősorban a magánszemélyek?
– Az adóhatóság 1.045 olyan Heves
megyei civil szervezetnek küldött felhívó,
tájékoztató levelet a magánszemélyek által
felajánlott összegről, amelyek esetében az
érvényesen felajánlott összeg a 100 forintot meghaladta. Az érvényesen felajánlott összeg összesen 133.090.454.-Ft, ez
az összeg 37.728 magánszemély személyi
jövedelemadójának 1%-a.A támogatott
szervezetek közül a felajánlott összeg
nagysága szerint felállított rangsorban az
első tíz között négy állatvédelemmel foglalkozó civil szervezet található.
– Hogyan tudnak hozzájutni a felajánlott összeghez a civil szervezetek?
– A civil szervezetek – egyesületek, alapítványok, közalapítványok, könyvtári, levéltári, múzeumi, egyéb kulturális, illetve
alkotó- vagy előadó-művészeti tevékenységet folytató szervezetek – csak akkor
juthatnak hozzá a felajánlott összeghez, ha
az előírt feltételeknek megfelelnek és ennek a tényét a NAV-nál időben igazolják.
Az adóhatóság levélben tájékoztatja a civil
kedvezményezetteket a felajánlott összeg
nagyságáról, illetve a további teendőkről.
A levél kézhezvételét követő 30 napon
belül kell a 1437A adatlapon nyilatkozni
a törvényi feltételek meglétéről, és azt a
szükséges okiratok, igazolások csatolásával együtt postán, személyesen vagy elektronikus úton a NAV-hoz eljuttatni. Az
adóhatóság az adatlap és a hozzá csatolt
dokumentumok alapján elbírálja hogy a
kedvezményezettet a felajánlott összeg

megilleti-e vagy sem. Ha igen, az összeget az adatlap beérkezésétől számított 30
napon belül, de legkésőbb december 15-ig
utalja ki.
Ha a kedvezményezettnek köztartozása
van, akkor a felajánlott összeget a köztartozás erejéig visszatartja az adóhivatal és
intézkedik az összeg köztartozásra történő
átvezetéséről. Ilyen esetben a kedvezményezettnek csak a köztartozás kiegyenlítése után fennmaradó részt lehet kiutalni.
Ha a szervezet a törvényi feltételek
fennállását 30 napon belül nem igazolta
és a késedelmét alapos okkal nem mentette ki, a NAV az utalást kizárólag kivételes méltányosságot érdemlő körülmény
esetén teljesíti. Ilyen kivételes méltányosságot érdemlő ok, ha a felajánlott összeg
átutalásának hiányában a kedvezményezett alapvető céljának elérést súlyosan veszélyezteti.
Lényeges változás a 2014. évi szabályokhoz képest, hogy 2015-től az 1% felajánlására igényt tartó civil szervezeteknek a
rendelkező évet megelőző év szeptember
30-i jogvesztő határidőig kellett előzetesen, elektronikusan regisztrálniuk és igazolniuk a kedvezményezetti minőséghez
szükséges feltételek fennállását, valamint
be kell jelenteniük a kiutaláshoz szükséges adatokat is. Ezt a regisztrációt meg
lehetett tenni az idei felajánlás igénylésére
szolgáló 1437A jelű nyomtatvány-01-es
lapján. Azoknak a szervezeteknek, amelyek 2015-ben minősülnek először kedvezményezettnek, a 14EGYREG adatlapot
kellett benyújtaniuk szeptember 30-ig.
– Az adóhivatal évente kiküldi az
adófolyószámla kivonatokat, melyben a
késedelmi pótlékról is értesítést kapnak
az érintettek. Heves megyében hányan
kapnak kivonatot és meddig kell megfizetni a tartozásokat?
– A Nemzeti Adó-és Vámhivatal már
a nyár folyamán megkezdet a folyószámla kivonatok és a késedelmi pótlék
értesítők kiküldését. Október végéig az
országban több mint másfél millióan
kapnak értesítést az adóhivataltól. Heves
megyében postai úton több mint 33 ezren kapnak értesítést. Folyószámla-kivonatot csak az kap, aki legalább egy adónemben több mint 1000.- Ft-tal tartozik,
vagy több mint 1000.- Ft túlfizetése van.

A NAV az egyenleg megállapításánál az
adófolyószámla 2013. december 31-i állapotát veszi alapul. A kivonat mellett
késedelmi pótlék értesítőt csak az találhat, aki fizetési kötelezettségét nem, vagy
késedelmesen teljesítette, és ezért 2013.
évre vonatkozóan késedelmi pótléka keletkezett.
Azok az adózók, akiknek 2014. január
1. és július 10. között legalább egy elektronikusa benyújtott és feldolgozott bevallása
vagy adatszolgáltatása volt, elektronikus
bevallónak számítanak, így papíron nem
kapnak folyószámla kivonatot és késedelmi pótlék értesítőt. Ők az ügyfélkapus
regisztrációt követően már a világhálón
követhetik folyamatosan nyomon a folyószámlájuk alakulását, illetve ha késedelmi
pótlékkal érintettek, akkor július végétől
megtekinthetik a késedelmi pótlék ös�szegének a levezetését is. Heves megyében
4720 gazdálkodó és 7768 magánszemély
tartozik ebbe a körbe.
A folyószámla kivonat, illetve a pótlék
értesítő átvétele után az adózónak célszerű azt a kivonat mellékleteként megküldött „Tájékoztató” segítségével saját
nyilvántartásával összehasonlítani. Eltérés esetén észrevételt tenni személyesen
az ügyfélszolgálatainkon lehet. Telefonon
keresztül csak akkor van módunk tájékoztatást adni, ha az adózó a NAV elektronikus ügyfél tájékoztató rendszerén (ÜCC)
keresztül kezdeményezi a hívást.
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Adó-zóna

Kamarai tükör

A megye gazdaságának jövőjéről

Megjelentek a 2014–2020 programozási
időszak első pályázati felhívásai
2014. október 10-én megjelentek az új programozási időszak első kiírásai. A következő két pályázati felhívás az, mely a
KKV-kat első körben érintheti.
Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési
kapacitásainak bővítése

Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci
megjelenésének támogatása

A pályázat célja: Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése: eszközbeszerzés, infrastrukturális és ingatlan beruházás, IT fejlesztés, gyártási licenc, gyártási know-how támogatása.
Pályázók köre: Legalább 3 lezárt üzleti évvel rendelkező, minimum 1
főt foglalkoztató (2013-ban is) mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak
minősülő vállalkozások.
Támogatható tevékenységek köre:
Önállóan:
 Gyártáshoz kapcsolódó, új termelő eszköz beszerzése.
 Ehhez kapcsolódóan, azonban önállóan nem:
 
az új gyártási folyamat során az anyagmozgatáshoz és csomagoláshoz kapcsolódó új eszköz beszerzése;
 infrastrukturális és ingatlan beruházás;
 
Információs technológia-fejlesztés, kizárólag a gyártó berendezéshez kapcsolódó informatikai eszközök és szoftverek;
 
a termelő eszköz beszerzéséhez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések.
Támogatás összege: 10–100 millió Ft.
Támogatás maximális mértéke: 50%.
Benyújtás határideje: 2014. november 10. – 2014. december 31.

A pályázat célja: A pályázat a vállalkozások külpiacra lépését kívánja
elősegíteni a hatékony külpiaci marketingtevékenység támogatása,
kiállításokon, vásárokon való megjelenés elősegítése, illetve a piaci
versenyben való eredményes részvételhez szükséges tudás biztosítása
által.
Pályázók köre: Legalább 3 lezárt üzleti évvel rendelkező, legalább 10
főt foglalkoztató (mikro-), kis- vagy középvállalkozásnak minősülő vállalkozások, melyek 2013-as árbevétele meghaladja az 50 millió forintot,
továbbá az elmúlt két lezárt évben már volt exportbevétele.
Támogatható tevékenységek köre:
Önállóan:
 külföldi kiállításon vagy vásáron való részvétel;
 külföldi árubemutató szervezése.
 A Fentiekhez kapcsolódóan:
 
piacra jutás;
 
IT fejlesztés; idegen nyelvű honlap kialakítása;
 
tanácsadás igénybevétele;
 
piackutatás elkészítése;
 
szabadalmak és egyéb immateriális javak megszerzése, érvényesítése és védelme;
 
innovációs tanácsadás és innovációs támogató szolgáltatás.
Támogatás összege: 3 millió Ft – 7,5 millió Ft.
Támogatás maximális mértéke: 50%.
Benyújtás határideje: 2014. november 10. – 2014. december 31.

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

Mindkét kiírás keretében kizárólag azok a vállalkozások pályázhatnak
melyek magas szinten feldolgozott terméket előállító iparágak vállalkozásai (pl.: a szolgáltató szektor, az építőipar és bányászat kivételével).

Felnőttképzés felsőfokon a Tapisnál!
A Tapis Oktató és Szolgáltató Betéti Társaság 2006-óta működik az iskolarendszeren kívüli felnőttképzésben annak
érdekében, hogy segítse az egyéneket céljaik megvalósításában.
Magas színvonalú oktató munkát, figyelmes, korrekt
szervező, kapcsolatépítő és kapcsolattartó tevékenységet
biztosítunk Partnereink, Hallgatóink számára. Ennek érdekében az intézményi minőségpolitikánkban nagy hangsúlyt kapnak a következők:
– Hallgatóközpontúság: oktatási intézményünk
hangsúlyt helyez a hallgatók jogainak teljes körű érvényesítésére és védelmére. A felnőttképzésben résztvevő hallgatók sajátosságait a Tapis Oktatási Központ figyelembe veszi.
Az életkorhoz illeszkedő terhelés, időbeosztás feltételeit
következetesen megvalósítja.
– A teljesítmény: felnőttoktatási Központunk elősegíti és értékeli a jó teljesítmény elérését. Minden feltételt
biztosít a Hallgatók számára az eredményességük növelése
érdekében. Megpróbálunk minél alacsonyabb létszámban
indítani tanfolyamokat, ezzel is segítve a felkészülést a
vizsgákra.
– Az intézmény magas szintű képzésének megvalósítására irányuló erőfeszítések: a munkánk célja
olyan oktatás közvetítése, melyek a Hallgatók személyiségére, tanulmányi eredményeire, jövőjére, a társadalmi
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környezetre is pozitív hatást gyakorolnak. A fenti értékek
közvetítése a tananyagon, a személyes példamutatáson,
az oktatás egészén keresztül történik. Intézményünk nyitott a társadalmi és oktatáspolitikai változásokra. Célunk,
hogy hallgatóink művelt és egészséges tagjai legyenek
a társadalomnak. Szakképzésünkben a munkaerő-piaci
igényekhez rugalmasan alkalmazkodó, korszerű szakmai
ismereteket közvetítünk. A hallgatókkal szemben magas
követelményeket támasztunk.
Központunkban az alábbi tanfolyamok folyamatosan
indulnak:
– kutyakozmetikus és kutyakozmetikus mester
– kutyamasszőr
– lovastúra-vezető
– állategészségügyi szaksegéd
– hobbiállat tenyésztő és forgalmazó
– méhész
– motorfűrész -kezelő
– aranykalászos gazda
– fakitermelő
– gyümölcspálinka-gyártó szakképesítés
A vidékfejlesztési miniszter 139/2008. (X. 22.) FVM
rendelete alapján a vállalkozók az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) részeként képzési támogatást
vehetnek igénybe.

Egy naptári évben, egy ügyfél számára
a választható képzés vonatkozásában maximum 570 000 Ft és maximum évi 4 képzés
elszámolása lehetséges (kötelező képzésnél nincs
ilyen korlátozás). A támogatás mértéke a gazdálkodó számára az
elszámolható kiadás, a képzési díj 100%-a. A képzési programok
előfinanszírozással valósulnak meg, a képzés költségét a jelentkezőnek be kell fizetni az ÚMVP Képző Szervezet számlájára.
Az ügyfél meghatalmazása esetén a Tapis Oktató és
Szolgáltató Bt., mint ÚMVP Képző Szervezet, a képzés
befejezését követően, az ügyfél egyesített támogatási és
kifizetési kérelmét, elektronikus úton nyújtja be a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz.
(X)
A Tapis Oktatási Központ célja, hogy Partnereit olyan
tudás megszerzéséhez segítse hozzá, mely megkönnyíti
beilleszkedésüket a tudás alapú társadalomba és segíti
elhelyezkedésüket a munkaerőpiacon.
Szorgalma mellé, sikerének hátterét adjuk!
Keressen minket!
Tapis Oktatási Központ
1098 Budapest, Dési Huber utca 3. II. lh. 22 kapucsengő
Telefon: (+36) 30 779 – 8156
Email: info@tapis-oktatas.com
Weblap: tapis-oktatas.com

„Segíts, hogy nekik is jobb legyen”
Önkéntesekkel a sérült emberekért
Ma Magyarországon több mint 456 ezer fogyatékkal élő ember él, közülük 10-12 ezer ember súlyosan, halmozottan
fogyatékos. Heves megye településein 315 739 ember él, és ebből mintegy 10 551 a fogyatékossággal élők száma.
A Halmozottan Sérültek Heves Megyei
Szülőszövetsége 2005. decemberében alakult. Azért hoztuk létre, mert előtte egyik
társadalmi szervezet sem karolta fel a legsúlyosabb állapotú emberek problémáit Heves megyében. Célunk, hogy a halmozottan
sérülteknek, a súlyosan fogyatékosoknak és
családjuknak segítséget nyújtsunk társadalmi, erkölcsi, anyagi problémáik megoldásában és képviseljük érdekeiket az állami és a
civil szervezetek körében. Fontos feladatnak tekintjük, hogy minél több embernek
betekintést adjunk a fogyatékos emberek
mindennapjaiba, hogy megismerjék érzéseiket, gondolataikat, és hozzájáruljunk
a valódi esélyegyenlőség kialakításához.
Olyan társadalom képe vezérel bennünket,
amelyben a fogyatékos személyek és hozzátartozóik is teljes értékű tagjai az együtt
élő közösségnek. Ennek érdekében a lehető
legteljesebben érvényesül a fogyatékos személyek és hozzátartozóik egyenjogúsága,
megvalósul esélyegyenlőségük, társadalmi
beilleszkedésük és komplex rehabilitációjuk
és korlátozás nélkül vagy indokolt esetben
minimális korlátozással gyakorolhatják állampolgári jogaikat.
Az egyesület 2014-ben a Társadalmi
Megújulás Operatív Program keretein
belül Az önkéntesség elterjesztése alprogramban pályázatot nyert. A pályázat célja a felnőtt lakosság önkéntességre
való hajlandóságának növelése, az önkéntes tevékenység általános társadalmi megbecsültségének emelése és ezzel
együtt az önkéntesség helyi/térségi szintű népszerűsítése. A konstrukció kiemelt
célja az önkéntesség hasznosságának bemutatása és önkéntesek bevonása a társadalom és az egyén közös érdekeinek
kielégítésére irányuló közcélú feladatok
ellátásába konkrét önkéntes programok
megvalósításán keresztül. A legfrissebb
kutatások szerint a helyi közösségekben
az öntevékeny akciók jelentősen előre
mozdíthatják a helyiek életminőségét,
fejleszthetik a résztvevők kapcsolatrendszerét, társadalmi beágyazottságukat.
Az önkéntességről általánosságban elmondható, hogy soha nem lehet kötelező, nem jár érte pénzbeni ellenszolgáltatás és mások javát kell, hogy szolgálja. Az
önkéntesek egyénileg, vagy csoportosan,
rendszeresen vagy alkalmanként, bel-

földön vagy külföldön, ellenszolgáltatás
nélkül vállalnak munkát.
Miért jó önkéntes munkát vállalni?
– 
gyakorlati tapasztalatokat szerezhetünk, amelyek a tárgyi tudást erősítik,
mélyítik,
– kapcsolatokat alakíthatunk ki különböző kulturális háttérrel rendelkezőkkel,
– új szakmai ismereteket is elsajátíthatunk,
– segíthet a felelős csapatjátékossá válásban,
– az önkéntes munka által felfedezhetjük erősségeinket, gyengeségeinket,
fejlődhet kreativitásunk, érvényesülési
lehetőségeink javulhatnak,
– a diákoknak jó lehetőség a nálunk végzett munka a kötelező Közösségi Szolgálat teljesítésére.
Jelen projekt az Önkéntesekkel a sérült
emberekért címet kapta. A pályázat megvalósítása 2014. júliusától 12 hónapig tart.
Célja, a Heves megyei hátrányos helyzetű
családok számára önkéntes segítők toborzása, felkészítése, tevékenységük folyamatos támogatása, biztosítása. A célcsoport
tagjai, az érintett családtagok, az ellátó
intézmények és a segítők számára
szükséges olyan kezdeményezések
beindítása, melyek csökkentik
a társadalmi hátrányokat, új
esélyeket teremtenek és hozzájárulnak az érintettek
életminőségének javításához.

Az egyesületnél lehetséges önkéntes
munkák: rendezvényeken való közreműködés, beszélgetés sérült fiatalokkal,
gyerekeknek felolvasás, közösségi portálokon való kapcsolattartás, ház/lakás
körüli teendőkben való segítés, felügyelet, családok házi gondozásának támogatása (bevásárlás, ügyintézés), vagy csak
a sérült fiatallal való közös séta. A fentiek folyamatos és tartós biztosításához
létrehoztunk Szihalmon egy Önkéntes
pontot, ahol bárki jelentkezhet önkéntes
munkára.
Elérhetőségeink: Halmozottan Sérültek
Heves Megyei Szülőszövetsége, 3377 Szihalom, Kossuth u. 67., Tel.: (06 20) 348 9535,
e-mail cím: segiteniakarok2014@gmail.
com. Blog: szuloszovetseg.blogspot.hu
Ügyfélfogadás: hétfőtől péntekig 13–15
óra között. Kérjük, jelentkezzenek a fenti
elérhetőségek valamelyikén és tapasztalják
meg: segíteni jó.
Mindenkit szeretettel várunk!

