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Ez történt…

Megyei közgyűlés
Az áprilisi megyei közgyűlést megelőzően adták át a Heves Megyei Rendészeti és Közbiztonsági Díjat. A kitüntetést
2013-ban alapították azzal a céllal, hogy elismerésben részesítsék a megye közrendje, közbiztonsága, valamint a katasztrófavédelem területén kiemelkedő tevékenységet kifejtő személyeket, közösségeket és civil szervezeteket.
Ebben az évben a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság, „Agria” Közterületi
Támogató Alosztálya, a Hatvani Közös
Önkormányzati Hivatal Hatósági Irodája Önkormányzati Rendészeti Osztály
és Juhász Attila ezredes, a Heves Megyei
Büntetés-végrehajtási Intézet parancsnoka kapta meg az elismerést. A parancsnok távollétében Simon Tamás százados
vette át a díjat.
A közgyűlés elején a testület tagjai főhajtással emlékeztek a márciusban el-

hunyt Jáger Józsefre. A Fidesz-KDNP a
megüresedett képviselői helyre Kómár Józsefet jelölte, aki az ülésen tette le az esküt.
Ugyancsak esküt tett Besszer Andrásné,
akik külsős bizottsági tagként segíti majd
a Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek
Bizottságának munkáját. A tanácskozáson a képviselőknek beszámolt a rendőrség előző évi tevékenységéről Czinege
László ezredes, megyei rendőr-főkapitány,
aki hangsúlyozta, fő céljuk továbbra is a
lakosság szubjektív biztonságérzetének

erősítése. Ugyancsak beszámolót hallhattak a grémium tagjai a katasztrófavédelmi
munkáról. Csontos Ambrus dandártábornok, a Heves Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság igazgatója az elért eredményekről szólva elmondta: immár minden
járásközpontban van vonulós egység, a
cél, hogy Verpeléten és Parádon is jöjjön
létre hasonló. Döntöttek a képviselők arról is, hogy Telekessy István területfejlesztési díj kiegészül egy életműdíjjal, mely
évente egy főnek adható.

Hazánk legízletesebb
vendégváró úti célját
keresik
Tokaji borzsongás, Noszvaji szilvanap, Egerszalóki Boros-toros, Szomolyai
cseresznye fesztivál, vagy miskolci kocsonyafarsang – csak néhány az ÉszakMagyarországi régió gasztronómiai rendezvényeiből. Most az ilyen programokhoz nyerhetnek akár két millió forintnyi reklámpénzt a turisztikai desztinációk az Európai Bizottság pályázatán. A program hazai koordinátora a
Magyar Turizmus Zrt. Ők keresik az „ Egy csipet Magyarország” című pályázat keretében hazánk legízletesebb vendégváró úti célját. Önkormányzatok,
civil szervezetek és turisztikai szereplők pályázhatnak közösen a támogatásra. A Tisza-tó térség, vagy Hortobágy nyert már az Éden pályázat korábbi
pályázatain. A díjjal nemzetközi promóció és reklámfilm is jár. Az önkormányzatok, civil szervezetek és turisztikai szereplők összefogásával megírt
gasztrotursztikai pályázatokat május végéig kell beadni, az eredményhirdetés szeptemberben lesz.

Európa Nap
Éppen 65 esztendeje annak, hogy Robert Schuman egykori francia külügyminiszter felvetette
a mai Európai Unió elődjének tekinthető nemzetközi szervezet létrehozását. Az évfordulót a
tagországok rendezvényekkel ünneplik. Egerben,
a Gárdonyi téren egész napos kulturális és szórakoztató programokkal, vetélkedőkkel várta az
érdeklődőket az egri önkormányzat és a Heves
Megyei Europe Direct Tájékoztató Központ. A
rendezvény elsődleges célja az volt, hogy az Európai Uniót, a tagországokat, az unió kínálta lehetőségeket, előnyöket, az állampolgárok jogait
jobban megismerjék az érdeklődők.
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Erősödött Eger gazdasága, nőtt a városi
vagyon
Erősödött 2014-ben a megyeszékhely gazdasága, növekedett Eger iparűzési-adóerőképessége, valamennyi adónemben emelkedtek a város adóbevételei. Egyebek között ez is kiderült a legutóbbi közgyűlésen, ahol tárgyaltak a képviselők a tavalyi maradvány, több mint 4 milliárd forint felhasználásáról is.
Április végi ülésén tárgyalta az egri közgyűlés a megyeszékhely 2014-es költségvetését, amellyel kapcsolatban Habis
László polgármester úgy fogalmazott:
rendkívül intenzív fejlesztési periódus
része volt a tavalyi esztendő, soha nem
fordult elő korábban, hogy Eger ilyen
nagy léptékű beruházássorozatot valósítson meg. Tucatnyi uniós projekten
dolgoztak tavaly Egerben, a költségvetés meghatározó része, egyharmada beruházás volt. Ezek közül kiemelendő a
belváros rehabilitációja, a Szala városrész
szociális rehabilitációja, de középiskolai kollégiumfelújítás, bölcsődefejlesztés
is megvalósult 2014-ben. A bevételek
101,1, míg a kiadások több mint 80 százalékban teljesültek. Elhangzott: növekedett Eger iparűzési-adóerőképessége,
valamennyi adónemben emelkedtek a
város adóbevételei. A mérleg-főösszeg
meghaladja a 75 milliárd forintot.
A tavalyi maradvány 4,2 milliárd forintot tesz ki, ennek felhasználásáról is
döntött a közgyűlés. Az összeg közel
negyede, 1,1 milliárd kötelezettséggel
terhelt, azaz az önkormányzat már aláírt
szerződéssel rendelkezik. A maradvány
összegek egy jelentősebb részét az önkormányzati intézmények vezetőinek javaslatára beszerzésre, fejlesztésre, anyagköltségre, szolgáltatások igénybevételére,
új színházi bemutatók létrehozására lehet
fordítani. A testület határozott egyebek
között arról, hogy ismét üzembe helyezik
a közlekedési beléptető rendszert a Bajcsy-Zsilinszky utcában, valamint 2014-es

megtakarításból alakítanak ki nyilvános
illemhelyet a Dobó tér szomszédságában.
Az idei év kiemelt feladata a 2014-20-as
fejlesztési időszakra való felkészülés, ezért
Habis László polgármester javaslatára a
közgyűlés úgy döntött, hogy a tavalyi maradványból 60 millió forinttal megemeli
a 2015-ös önkormányzati költségvetés
tervezési előirányzatát, valamint 12 millió
forinttal növeli a pályázatok előkészítésére
felhasználható keretet a büdzsében.
Közvilágításra és városüzemeltetési
költségekre több tízmilliós kiegészítést
szavazott meg a testület, de a megelőző

évi költségvetési összegek felhasználásával végzik el a Bitskey Uszoda faburkolatának kezelését, s a Bárány Uszoda felújításához újabb 15 milliót használ fel a
város az eredetileg e célra elkülönített 42
millió forinton túl: ezzel többek között
az igen magas közmű-kiváltási költségeket fedezi a város. A Dobó István Vármúzeum Baktai utcai raktárbázisának
fejlesztésére 50 millió forintos felújítási
alapot különített el a közgyűlés abban a
reményben, hogy a szükséges beruházást
pályázati forrás bevonásával lehet majd
megvalósítani.

Régi bányákat tettek biztonságossá a
Mátrában
A Mátra bányászati emlékei, a régi érckutató tárók megőrzése a célja a Bükki Nemzeti
Park három lépcsős programjának, aminek hamarosan záruló második üteméről
számoltak be Recsken. Háromszáz millió

forintból kilenc, ma már nem működő
bányatárót tettek biztonságossá. A Recski
Antal-táró rehabilitálása után most a Nyugat-Mátrai, parádfürdői és nyárjas-pusztai
egykori bányákban végeztek munkála-

tokat. A program harmadik ütemében a
Nógrád megyei felhagyott bányák rehabilitációját végzik majd el. Hat helyszínt érint
az állagmegóvás, de tanösvényt és földtani
bemutatóhelyeket is kialakítanak majd.
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Heves megye

Kiemelt fogyasztóvédelmi vizsgálatok
2015-ben

Megkezdődött az azbesztmentesítés
Lőrinciben

Április elsejével új szakaszához ért a területi közigazgatás átalakítása, melynek egyik része, hogy a kormányhivatalhoz
tartozó szakigazgatási szervek immár a kormánymegbízott közvetlen vezetése alatt álló főosztályként működnek tovább. A korábbi fogyasztóvédelmi felügyelőség jelenleg műszaki engedélyezési és fogyasztóvédelmi főosztály néven
működik. Tevékenysége a fogyasztók biztonsága, testi épsége és vagyoni biztonsága, valamint a fogyasztói tudatosság
erősítése, a fogyasztók megfelelő tájékoztatása szempontjából kiemelt jelentőségű. Dr. Pajtók Gábor kormánymegbízottat a 2015. évi kiemelt ellenőrzésekről és vizsgálatokról kérdeztük.

A Kormány határozatának értelmében 2015. május 4-én megkezdődött az egykori lőrinci cementgyár területén található azbeszttartalmú hulladék elszállítása, a munkafolyamat befejezése szeptember 21-ére várható – mondta el sajtótájékoztatóján dr. Pajtók Gábor kormánymegbízott, Egerben a Megyeházán. A tájékoztatón részt vett dr. Dura Gyula, az
Országos Közegészszégügyi Intézet (OKI) vezető munkatársa, dr. ifj. Wernigg Róbert, a kormányhivatal népegészségügyi főosztályvezetője és Vaszkun Attila tű. alezredes, a Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság iparbiztonsági
főfelügyelője is.

– Milyen változásokat vezetnek be a
2015. évi fogyasztóvédelmi vizsgálatok
terén?
– Az új ellenőrzési és vizsgálati program összeállítását a megszokottnál jóval
szélesebb körű szakmai egyeztetés előzte meg, amelybe a civil szakértőket is
bevontuk. Kiemelten figyelünk például
a tisztességtelen, jogsértő kereskedelmi
gyakorlatok kiszűrésére, de prioritás az
egészséget, biztonságot veszélyeztető
termékek forgalomból történő kivonása
is. Mélyebben és alaposabban vizsgáljuk meg a fogyasztói érdekek alapján
különleges odafigyelést igénylő problémákat. Eger tekintetében fontos lesz
az idegenforgalmi főszezonban végzett
kereskedelmi és szolgáltatási tevékenységek ellenőrzése, illetve a szálláshelyekkel
kapcsolatos, fogyasztókat megtévesztő
tájékoztatások feltárása is.
– A szezonális termékeket továbbra
is kiemelten fogják ellenőrizni?
– Igen, folytatjuk ezt a tevékenységet.
Húsvét környékén jellemzően a sonkák,
csokoládék, karácsonykor a fogyasztók
életét, testi épségét és egészségét szem
előtt tartva főképp az izzósorok, gyermekjátékok, villamossági termékek kerülnek nagyító alá.
– Idén melyek lesznek a kiemelt
vizsgálati programelemek?
– Egyebek mellett a szavatossággal,
jótállással kapcsolatos fogyasztói kifogások intézése, az árubemutatóval egybekötött termékértékesítési tevékenységek,

A szigorú biztonsági előírások mellett
zajló tevékenység szakmai felügyeletét a Heves Megyei Kormányhivatal
Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi és Munkaügyi Ellenőrzési Osztálya látja el. A lakosság biztonsága érdekében a Heves Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság is
folyamatosan ellenőrzi az előírások
betartását – hangsúlyozta a kormánymegbízott. Kiemelte: a jelentős
környezetvédelmi károsodások felszámolása a mindenkori Kormány
törvény szerinti feladatai közé tartozik, amelyet az Alaptörvény is rögzít.
Jelenleg 15 fő dolgozik a szen�nyezett területen megfelelő védőöltözetben. A volt gyárterületen a
kiporzást gátló felületmegkötő és

Húsvét idején főképp a sonkák kerülnek
nagyító alá
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a 18. életévet be nem töltött személyek
védelmét szolgáló jogszabályoknak való
megfelelés ellenőrzése, illetve a villamosenergia-, földgáz-, víziközmű-, távhő- és
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás átfogó ellenőrzése a fogyasztói beadványok
alapján.
– A hagyományos kereskedelem
mellett egyre többet vásárolunk az interneten. Az ott bonyolított tevékenységeket is ellenőrzik?
– Az internetes vásárlás számos előn�nyel, ugyanakkor bizonyos mértékű kockázattal is járhat, amelyet jogszabályi
szinten próbálunk ellensúlyozni. A termékbiztonsági-piacfelügyeleti vizsgálatok körében a hatóság továbbra is kiemelt
figyelmet szentel a veszélyes termékek
kereskedelmi és internetes forgalomból
történő kiszorítására.

A gyerekmekjátékok ellenőrzése továbbra is
kiemelt figyelmet kap
– Mely termékek jelentik a legnagyobb biztonsági kockázatot a vásárlókra?
– A magasabb kockázat miatt fokozott
gyakorisággal vizsgáljuk a kereskedelmi
forgalomban megtalálható villamossági
termékeket, az energiahatékonysági címkézést, a csecsemő és kisgyermek ruházati
termékeket, a gyermekjátékok és játszótéri eszközök üzemeltetési feltételeinek
megfelelőségét, illetve a szén-monoxid
riasztók biztonságosságát is.
– A termékek mellett a szolgáltatásokat is ellenőrzik?
– A fogyasztók vagyoni érdekeinek

Kiemelten vizsgálják a bőrrel érintkező termékeket
biztosítása és a fogyasztói tájékoztatások
jogszerűségének ellenőrzése érdekében
célzottan ellenőrizzük többek között a
reklámtevékenységet, az elektronikus
hírközlési szolgáltatás jogszerűségét,
a földgázszolgáltatók ki- és visszakapcsolási gyakorlatát, az autószervizek- és
kereskedéseket, a dohánytermékek regisztrációját vagy a bekötési vízmérők
hitelesítési cseréjét.
– Nemrégiben nagy port vert fel egy
kereskedelmi forgalomban lévő sampon szennyezettsége. Folytatnak laboratóriumi vizsgálatokat is a hasonló
esetek elkerülésére?
– Igen, a gyermekgondozási termékek, bőrrel érintkező termékek, csecsemő- és kisgyermek ruházati termékek,
illetve a gyermekjátékok laboratóriumi
vizsgálata idén kiemelten hangsúlyos
szerepet kap.
– Van az ellenőrzéseknek olyan területe, amely megyénkre speciális feladatokat ró?
– A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Heves megyét jelölte ki ebben az
évben a csokoládék vizsgálatára. Munkatársaink elsősorban a megtévesztő jelöléseket próbálják meg kiszűrni. Ez főként a
húsvéti csokinyuszik és a mikulás figurák
terén bír kiemelt jelentőséggel, hiszen
ezekből jelentős mennyiséget vásárolunk.
Összességében elmondható, hogy célunk a fogyasztói bizalom erősödése,
amely hozzájárulhat a gazdaságfejlesztési
célok megvalósulásához is.

nedvesítő anyagokat alkalmaznak,
majd a veszélyes hulladékot dupla
falú műanyag zsákokban szállítják
el az Inotai Hőerőmű elkülönített,
zárt medencés lerakójába. A teljes
azbesztmentesítést követően további
méréseket, vizsgálatokat végeznek
majd a területen, hogy meggyőződhessenek a feladat maradéktalan
végrehajtásról.
A Lőrinci-Zagyvaszántó határában található gyár bontását szabálytalanul végző Selyp Invest Kft. ügyvezetője ellen április 30-án a Hatvani
Városi Ügyészség vádat emelt. A 25,5
ezer tonna azbesztet tartalmazó hulladék biztonságos elszállítására és
szabályos elhelyezésére a Kormány
1,3 milliárd forintot különített el.

Kormányablakokban is leadhatók a
Quaestor kárrendezési igények
A Quaestor károsultak kárrendezését
biztosító követeléskezelő alap létrehozásáról szóló 2015. évi XXXIX. törvény
értelmében a kárrendezési kérelmek benyújthatók az Alap kárrendezési szabályzatában meghatározott módon és helyen,
így a kijelölt kormányablakon keresztül
vagy postán, tértivevényes levélben is. A
kérelem 2015. május 6. és 2015. június
5. között adható le, a határidő jogvesztő.
Ezt követően nem lehet benyújtani az
igényeket. Amennyiben kérelmet a kormányablakon keresztül nyújtják be, azt
az Alap részére haladéktalanul továbbítják.
Az Alap a kérelmet annak kézhezvételétől számított 30 napon belül megvizsgálja, e határidő a kárrendezés
feltételeinek megállapítása érdekében
meghosszabbítható. Ha a kérelem megfelel a kárrendezés feltételeinek, az Alap

erről tájékoztatja a kárrendezésre jogosultat. Az Alap a tájékoztatást követő 30
napon belül teljesíti a kifizetést a kárrendezésre jogosultnak.
Heves megyében az egri és az egyik
gyöngyösi kormányablakban lehet a dokumentumokat leadni. A kormányablakok elérhetősége és nyitva tartási ideje a
következő:
Eger Klapka Gy. u. 9.
Hétfő:
7.00–17.00
Kedd:
8.00–16.30
Szerda:
7.30–17.30
Csütörtök:
8.00–18.00
Péntek:
8.00–16.30
Tel.: (06 36) 795-262, -263
Gyöngyös, Kossuth u. 37.
Hétfőtől péntekig: 8.00–16.30 között
Tel.: (06 37) 795-240

A Quaestor Károsultak Kárrendezési
Alapja a károsultak kérelmének benyújtásához űrlapot rendszeresített, amelyhez a kormányablakokban is hozzá lehet
jutni, illetve letölthető a Befektető-védelmi Alap (BEVA) honlapjáról: www.bva.
hu és a kormányablak honlapról: https://
kormanyablak.hu.
A kormányablakhoz az Alapnak címzett kérelmeket zárt borítékban kell benyújtani, a borítékon fel kell tüntetni az
Alap nevét, és – feladóként – a kérelmező
nevét és lakcímét. A benyújtó a kérelem
átvételéről elismervényt kap. A kormányablakokban kizárólag a kárigények
benyújtására van lehetőség, a Quaestor
vonatkozásában más típusú ügyintézést
az ügyfélszolgálatokon nem végeznek,
konkrét ügyekben információt nem
nyújtanak.

Egri siker a borok olimpiáján

Lehetetlent ne tervezzünk

31 érmet hoztak haza az egri borászok Bordeaux-ból, a borok olimpiájának is nevezett rangos megmérettetésről. A
szakemberek 6 arannyal, 8 ezüsttel és 17 bronzéremmel öregbítették Eger hírnevét, akiket Nyitrai Zsolt, Eger ország�gyűlési képviselője és Habis László polgármester köszöntött a Városházán.

Az uniós források felhasználása, a növekedési hitel és adózási kérdések is szóba kerültek a Heves Megyei Kereskedelmi
és Iparkamarában napokban tartott tanácskozáson.

Nyitrai Zsolt köszöntőjében hangsúlyozta: „világraszóló siker”-t arattak a város
borászai, teljesítményükről még a szerdán Egerbe látogató amerikai nagykövet,
Colleen Bradly Bell is elismerően nyilatkozott.
Minden egri polgár nevében köszönettel tartozunk önöknek, hogy ilyen
messzire vitték Eger és a borvidék hírnevét, nagyon büszkék vagyunk önökre,
mert tudjuk mennyi befektetett munka
és kockázat van egy ilyen kiemelkedő
teljesítmény mögött – fogalmazott a
honatya.
Nyitrai Zsolt kiemelte: külön büszkeség nemcsak a város, hanem az ország
számára is, hogy a több, mint 38 résztvevő országból az előkelő ötödik helyet
szereztük meg a az éremtáblázatban.
Csak a franciák, spanyolok, portugálok
és olaszok előztek meg bennünket – tette
hozzá.
Habis László, polgármester köszöntő-

A kis- és középvállalkozásoknak szervezett
fórumon külön kitértek az előadók a jelenlegi makrogazdasági környezetre, s arra is,
mi várható 2020-ig. Becsey Zsolt helyettes
államtitkár az eseményen úgy fogalmazott:
lényeges, hogy Magyarországon 40 év után
helyreálltak a külső és belső egyensúlyok,
magas a külkereskedelmi aktívumunk, s
az, hogy fölülről közelítjük a 2 százalékos
hiányrátát biztonságot is ad. Hozzátette:
hazánknak olyan infrastruktúrát kell létrehozni, amelyet be tudunk lakni, hiszen számolni kell azzal, hogy ezeket később is fenn
kell tudnunk tartani.
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jében úgy fogalmazott: azok a borászok,
akik kiemelkedő minőségű borokat hoznak létre, maguk is kivételesek, és akárcsak boraik, rengeteg kiváló erénnyel

– Fontos szólni róla, hogy az uniós források hatvan százalékát gazdaságfejlesztésre
költheti az ország. Lényeges, hogy ezen ös�szeg tömege minél több kis- és középvállalkozóhoz kell, hogy eljusson. Itt kapcsolódik
össze a két gondolat, azaz a vállalkozásoknak is olyan beruházásokat kell végrehajtaniuk, amelyek fenntarthatók. Érdemes
egyebek között telephely-fejlesztésre pályázniuk, hiszen a raktározással kapcsolatos
korszerűsítéseket, építkezéseket, beszerzéseket támogatja az unió. A kormány ott
tud segíteni, hogy a technikai lebonyolítást
egyszerűsíti, illetve segíti az átláthatóságot.

Lambert Zoltán, a tanácskozást szervező WTS Klient vezető partnere elmondta: az uniós források sikeres lehívásához
a vállalkozóknak pontos tervekkel kell
rendelkezniük arról, hogy melyik az az
üzletág, szolgáltatás, vagy termék, amelynek fejlesztésével a jövőben foglalkozni
akarnak.
– Nem olyan beruházásba kell kezdeni, amihez éppen van forrás, hanem fordítva, de a tapasztalat azt mutatja, ebben
egyre jobban állunk, s a vállalkozók is
mind inkább projektszemléletben gondolkodnak – tette hozzá.

rendelkeznek, magukban hordozzák többek között az „egri értékeket”.
Az eseményt kötetlen beszélgetés és
koccintás zárta.

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! • 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!
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Háztartási munka a természetes személy (és háztartásában vele együtt élő személyek, és közeli hozzátartozói) részére
végzett lakástakarítás, főzés, mosás, vasalás, gyermekek felügyelete, házi tanítás, otthoni gondozás és ápolás, házvezetés, kertgondozás.

A Svájci–Magyar Civil
Együttműködés eredményei

A

Adó-zóna

Háztartási munka szabályosan
Ha valaki háztartási alkalmazottat szeretne foglalkoztatni, azt a munkavégzés megkezdése előtt telefonon (185-ös
telefonszámon), vagy elektronikusan
(ügyfélkapun keresztül) be kell jelenteni. Elektronikus bejelentés esetén a
15T1043H nyomtatványt kell kitölteni
és elküldeni a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz.
A bejelentő vagy a háztartási alkalmazott adatainak téves közlése, illetve

a munkavégzés meghiúsulása esetén, a
bejelentést módosítani és visszavonni is
lehet, melyekre a bejelentést követő 24
órán belül van lehetőség.
Minden háztartási alkalmazott után
havi 1000 forint regisztrációs díjat
kell fizetni, amit csekken, banki átutalással vagy a NAV ügyfélszolgálatain
bankkártyával lehet teljesíteni. Egyéb
adó- és járulékfizetési kötelezettség a
kifizetéssel összefüggésben sem a fog-

lalkoztatót, sem az alkalmazottat nem
terheli.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a háztartási alkalmazott – ha valamilyen jogcímen
nem jogosult egészségügyi szolgáltatásra
– köteles egészségügyi szolgáltatási járulékot fizetni.
Amennyiben a témával kapcsolatban
további kérdése merülne fel, akkor a
40/42-42-42-es telefonszámon ügyintézőink készséggel állnak rendelkezésére.

Ellenőrizhető a dolgozó bejelentése
Komoly hátrány érheti azokat, akiket munkáltatójuk „feketén”, azaz bejelentés nélkül alkalmaz. A következmények
érinthetik a nyugdíjat, a táppénzt és egyéb ellátásokat és például a hitelfelvételhez szükséges jövedelemigazolást is.
A munkavállalás előtt célszerű a leendő
foglalkoztatót ellenőrizni a NAV honlapján (www.nav.gov.hu/nav/adatbazisok), ahol az adatbázisok tartalmazzák
a hátralékos, a felfüggesztett, a be nem
jelentett alkalmazottat foglalkoztató gazdálkodókat, amelyeknél kockázatos lehet
a munkavállalás.
Munkaviszony esetében ragaszkodni
kell az írásban megkötött – minimum
az alapbért és a munkakört tartalmazó
– munkaszerződéshez, amelyből egy példány a munkavállalóé. Alkalmi munka,
idénymunka esetében nem kötelező az
írásbeli szerződés, és bár az így alkalmazottak társadalombiztosítási szempontból még nem biztosítottak, de – a
háztartási munkát vállalók kivételével –

nyugellátás, munkahelyi baleset esetén
egészségügyi ellátás, valamint munkanélküli ellátás nekik is jár. Az ilyen, egyszerűsített foglalkoztatású munkavállalóknak – amennyiben egyéb jogcímen
egészségügyi ellátásra nem jogosultak
– saját maguknak kell egészségügyi szolgáltatási járulékot fizetniük a NAV-nál.
A munkáltatóknak kötelességük igazolást adni a munkavállaló számára a szabályos bejelentésről. A bejelentést követő
napon automatikusan, de ha a dolgozó
kéri, bármikor meg kell kapnia a dokumentumot, amely tartalmazza a bejelentésben közölt adatokat és a bejelentés
teljesítésének időpontját.
Amennyiben valakinek kétségei vannak, a lakóhelye szerinti adóigazgatóság

ügyfélszolgálatán vagy az Ügyfélkapu
segítségével meggyőződhet arról, hogy
bejelentették-e. Ha úgy tűnik, hogy nem
szabályosan foglalkoztatják,és ezt munkahelyén nem sikerül tisztázni, a munkaviszony létesítésével, megszűnésével,
megszüntetésével, munkabérrel, munkaidővel, rendkívüli munkavégzéssel kapcsolatban az illetékes Kormányhivatal
Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének Munkaügyi Felügyelőségéhez fordulhat.

A Svájci–Magyar Civil Együttműködésben vállalt feladatok megvalósításának
köszönhetően a program ideje alatt sok
fontos eredmény született. Dobó téri
irodánkban a tanácsadásaink száma
négyszeresére, az ingyenes szolgáltatásainkat igénybevevők száma ötszörösére
nőtt. Több mint 3000 ingyenes vércukormérést végeztünk, sokszor kiszűrve
olyanokat is magas értékekkel, akiknek
rejtett cukorbetegségük volt. Nyitottak
vagyunk: nemcsak tagjainknak, hanem
mindenkinek segítünk, aki hozzánk fordul. Több vidéki kis diabetes klubot is
működtetünk, és a Szalában is alakult
egy roma egészségklubunk, ahová minden hónapban kijárunk segíteni. Csatlakozunk és magunk is szervezünk városi
rendezvényeket: Eger Ünnepe, Európa
Nap, Szala Nap, Kórház Rendelőintézeti
Nyílt Nap, TV Eger Családbarát Donornap, Adventi Véradás, és ha valahová
hívnak más egyesületek vagy intézmények szűrésre, tanácsadásra, oda is mindig elmegyünk.

Gyermek és ifjúsági taglétszámunk is
folyamatosan növekszik. A program kapcsán 16 rendezvényünk volt, ahol többször
a fiatalokat is megszólítottuk. Havi oktató
foglalkozások, tanácsadások, szűrések, Egri
Cukorbeteg Nap, Családi és Egészségnap,
Egri Nemzetközi Cukorbeteg Találkozó,
Egri Diabetes Világnap külön kicsiknek és
nagyoknak, Figyelemfelkeltő „diabetes kék”
séta, Adventi Ünnepség, Gyermek Diabetes
Nap, Egri Ifjúsági Diabetes Hétvége.
A szakmai betegoktató programjainkon
kívül nagyon sok más szolgáltatást is nyújtunk: gyógytorna, értágító kúra, ingyenes
szűrőprogramok, kedvezményes vásárlási lehetőség, gyógyászati segédeszközök,
gyógycipő, diabetes szaklapok és szakkönyvek, orvos-betegtalálkozók, egészségügyi
és szociális tanácsadás, tájékoztató és információs anyagok, diétás receptbörze. Több
kiadványt is készítettünk: „Tudjon meg többet a cukorbetegségről!”, „Sorstársi tanácsok
cukorbetegeknek”, „Diabetikus receptötletek”,
sőt, karácsony előtt a tévében diétás ételeket – azok elkészítési módjával – mutattunk

be: mit együnk, hogy a cukorbetegség ne
rontsa el az ünnepeket. A médiában folyamatos tájékoztatást nyújtunk programjainkról, hogy felhívjuk az emberek figyelmét
az egyre több embert fenyegető cukorbetegség veszélyeire, megelőzésére.
Sok nemzetközi kapcsolatot ápolunk,
különösen Eger testvérvárosaival. A Nemzetközi Cukorbeteg Találkozón 25 partneregyesület képviseltette magát. Egyesületünk
pedig Esslingenbe utazott szakmai tanulmányi kirándulásra, ahol az ottani diabetes
társaság elnöke tiszteletünkre magyarul
prezentálta előadását a német diabetes gondozásról és az önkormányzat is fogadott
bennünket.
A Svájci–Magyar Civil Együttműködési Programunk sikerét az is alátámasztja,
hogy a kérdőíves felméréseink alapján az 1
év alatt a résztvevők cukorbetegséggel kapcsolatos tudásszintje jelentősen növekedett
és elégedettségüket fejezték ki a program
hasznosságával kapcsolatban is.
Jakabné Jakab Katalin
elnök

További részletek a NAV honlapján,
az alábbi címen olvashatók: http://nav.
gov.hu/nav/regiok/eszak_magyarorszag/
eszakmagyarorszag/aktualis/Talaltam_
munkat__mire20150414.html.

HIPA 2%, SZJA 1%
Kérjük az egri székhelyű cégeket és vállalkozásokat, hogy lehetőség szerint május 31-ig címkézzék meg a Cukorbetegek
Egri Egyesülete számára a helyi iparűzési adójuk 2%-át, hogy ezt a közhasznú tevékenységet a továbbiakban is ilyen színvonalon tudjuk folytatni. Nálunk ezt a segítő munkát az egyesület vezetősége önkéntesen, mindenféle térítés nélkül végzi a
sorstársak és a város polgárai javára. Május 20-ig lehetőség van az SZJA 1% felajánlására is. Önnek nem kerül semmibe ez a
felajánlás, de mégis nagyon sokat segíthet vele másokon.
Köszönettel:
a Cukorbetegek Egri Egyesülete
Adószám: 18582145-1-10
Cím: 3300 Eger, Cifrakapu 122. 1. 4., Tel.: (06 70) 366-3778
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Válassza a csodás vidéki környezetben lévő Egri Korona Borházat esküvők, ballagások,
egyéb családi és céges rendezvények helyszínéül! Megnyílt Közép-Európa legnagyobb
barlangfürdője Demjénben!
http://demjengyogythermal.hu/barlangfurdo

Bor, Élet, stílus… Egri Korona Borház és Wellness Hotel
Tel.: (06 36) 550-341

E-mail: rendezveny@koronaborhaz.hu

www.koronaborhaz.hu

Immáron nyolcadik alkalommal rendezte meg idén a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara a Szakma Kiváló Tanulója
Versenyt (SZKTV), valamint az Országos Szakmai Tanulmányi Versenyt (OSZTV). E megmérettetések országos döntőjére
Budapesten, a VIII. Szakma Sztár Fesztiválon került sor.

Hegesztők és szakoktatóik
A versenyek célkitűzése ezúttal is a gyakorlatigényes, „fizikai” szakmák – beleértve a
ráépülő, magasabban kvalifikált szakmákat
is – társadalmi presztízsének és vonzerejének növelése, azok népszerűsítése volt. Az
országos szakmai megméretéseket a NemPányi Péter

hegesztő

zetgazdasági Minisztérium által a Magyar
Kereskedelmi és Iparkamara gondozásába
átadott 39 szakképesítésben hirdették meg,
a nappali tagozaton végzős szakiskolai és
szakközépiskolai tanulók számára.
Az elődöntőkön országosan közel 4600an vettek részt. Az e fordulókon legjobb
eredményt elérő versenyzőket hívták meg
a szakmák válogatóiba, amelyen az oda bekerült diákok – 410 versenyző – elsősorban
gyakorlati feladatokat oldottak meg.
A Nemzetgazdasági Minisztérium
munkatársai emellett a helyszínen interaktív feladatokkal várták az érdeklődő
fiatalokat, akik egyebek között szakmabemutató filmeket nézhettek, szakmatotót, valamint pályaorientációs kérdőíve-

ket tölthettek ki. A látogató diákok egyes
szakmák standján a nekik szóló feladatokban saját maguk is kipróbálhatták tehetségüket. A versenyen népszerű előadók,
illetve a résztvevő iskolák, köztük a Lőrinci Március 15. Gimnázium, Szakképző
Iskola és Kollégium tanulói is felléptek.
Dr. Bánhidy Péter a Heves Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara (HKIK) elnöke a téma kapcsán kiemelte: a HKIK
közel 600 diák felutazását biztosította, a
résztvevők több mint 60 százaléka 6-7-8.
osztályos, pályaválasztás előtt álló fiatal
volt. A versenyen kiválóan szereplő Heves megyei diákok többsége hiányszakmát tanul, mely fontos a jövő munkaerőpiacának szempontjából.

József Attila Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

1. hely
2. hely

Kamenyiczki Márk

hegesztő

József Attila Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

Antal Viktor

elektronikai technikus

Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola, Szakiskola és Kollégium

2. hely

Mulder Thomas

épületasztalos

Hatvani Damjanich János Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

2. hely

Máró Mirjam

cukrász

Szent Lőrinc Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

6. hely

Mezei Ernő

festő, díszítő, mázoló és tapétázó Hatvani Damjanich János Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

6. hely

Szilágyi Bence Erik

festő, díszítő, mázoló és tapétázó Hatvani Damjanich János Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

8. hely

HKIK Küldöttgyűlés

A nemzetközi helyzet fokozódik
Dr. Bánhidy Péter vezetésével áprilisban tartotta évi küldöttgyűlését a Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara. Az
elnök értékelte a megye gazdasági helyzetét és összefoglalót adott a megyei és az országos kamara legfontosabb helyzetéről, tevékenységről.
Az elnöki összefoglaló aláhúzta, hogy a
megye gazdasága nyitott gazdaság, melyet
erős export jellemez. Dr. Bánhidy Péter
hozzátette: bár javult a termelékenység
és a gazdasági, adózási mutatók is, de figyelni kell azokra a folyamatokra, melyek
befolyást gyakorolhatnak a holnaputánra.
A kamara egyik feladata, hogy a szakképzést és a felsőoktatást továbbra is
olyan irányba befolyásolja, mely a jelenlegi és a jövőbeli gazdaságot is szolgálja.
A küldöttgyűlésen elhangzott, hogy továbbra is hiányszakmaként kezelendők
a gépipari szakmák és a vidékfejlesztés
tekintetében az agrárszakmák.
Az eseményen nagy hangsúlyt kapott
kapott az elvándorlás kérdése, mely a de-
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mográfiai apállyal együtt komoly munkaerő-piaci, akár foglalkoztatási kérdéseket is érinthet a vállalkozások és akár
az ország egészére nézve is. Elhangzott:
tovább kell erősíteni a magas technológiai igényű iparágakat, valamint segíteni a
magasan kvalifikált szakembereknek az
itt tartását letelepedési, lakhatósági támogatásokkal.
A küldöttgyűlésen dr. Nógrádi György
biztonságpolitikai szakértő részben ezek
szellemében tekintette át a globális folyamatokat, mely szerint új gazdasági migrációs politikai együttműködési
kérdésekre kell Európának választ adni,
melyben az erős gazdaság szerepe továbbra is domináns lesz.

Az ipari kereskedelmi és kézműipari
tagozat képviselőiből álló vállalati küldöttek elfogadták a HKIK 2014. éves
gazdálkodását és 2015. évi tervet. E dokumentumok megtekinthetőek a www.
hkik.hu weboldalon.

Stabil eredménnyel zárta első évét az
AVENTICS Hungary Kft.
Az elmúlt évtized pneumatika gyártásának egyik jelentős változása ment végbe 2014-ben azáltal, hogy egy németskandináv befektetői csoport megvásárolta a Bosch Rexroth pneumatikai üzletágát. A tulajdonosváltás az egri gyárra is
hatással volt, azonban az önállóvá vált AVENTICS Hungary Kft. jó üzemi eredményének és növekvő nettó árbevételének
köszönhetően stabilan zárta első évét.
A pneumatikai alkatrészek és rendszerek
egyik meghatározó, globális gyártója, a
Bosch Rexroth pneumatikai üzletága 2014
óta egy tulajdonosváltásnak köszönhetően
AVENTICS néven végzi tevékenységét.
Az új tulajdonos, a német-skandináv érdekeltségű befektetői csoport érkezésével
azonban nem csak a név, hanem az értékesítési rendszer is módosult: azokban az
országokban, amelyekben pneumatikus
berendezéseket előállító gyáregység is működik, a kereskedelmi képviseletek jogilag
beolvadtak a gyárat működtető helyi társaságokba.
A teljes pneumatikai piacot befolyásoló
átállás zökkenőmentesen zajlott, a váltás
pedig hazánkban is érzékelhető volt, mivel a vállalat egyik speciális gyáregysége
Egerben található. A Heves megyei üzem
működésében, és a 470 fős személyzeti állomány tekintetében nem történt változás,
így az átszerveződés ellenére az AVENTICS Hungary Kft. stabil évet tudhat maga
mögött: 16,977 milliárd forintos árbevétel
mellett (+4% százalékos növekedés 2013hoz képest) 507 millió forintos üzemi eredménnyel zárt 2014-ben.
Az árbevétel 5 százalékát tették ki a hazai

értékesítések – amivel a cég piaci részesedése Magyarországon átlépte a 10 százalékot –, a többi eladás export tevékenységből származott. „Várakozásaink szerint
2015-ben 10 százalékkal nőhet a belföldi
értékesítésünk, ennek érdekében idén is
jelentős fejlesztésekkel kívánjuk optimalizálni a gyártást. Tavaly megközelítőleg 1,2
millió eurót fordítottunk termékfejlesztésre, gépberuházásra, idén a gyártósorok
fejlesztésével valamint újabb gép- és eszközbeszerzéssel növeljük a kapacitásunkat”
- tájékoztatott Gödri István, az AVENTICS
Hungary Kft. ügyvezetője.
Gödri István arról is beszámolt, hogy a
becslések alapján az európai pneumatikai
piac éves forgalma 2,8 milliárd Euro, s a
jelenlegi gazdasági környezetnek köszönhetően 2015-ben 3-4 százalékos növekedés
várható Európa szerte a pneumatikai eszközök ipari alkalmazásában.
Az AVENTICS a pneumatikai termékek
és a gyártási technológia széles skálázhatóságának köszönhetően speciális szerepet
tölt be a szektorban, a rendszer rugalmassága lehetővé teszi, hogy a felmerülő vevői
igényeket - az egy darabból álló, speciális
megoldásoktól kezdve a nagy sorozatban

gyártott eszközökig – teljes mértékben kiszolgálja. Emellett katalógus és konfigurátoros termékek is megtalálhatóak a kínálatban. A gyárat 2014-ben 18.870 féle termék
hagyta el, a megrendelések 90 százaléka 50
darabosnál kisebb volt. Az összértékesítés
2014-ben elérte a 3,5 milliós darabszámot.
„Műszaki fejlesztéseinknek köszönhetően termékkínálatunk folyamatosan frissül,
ennek köszönhetően technológiai iránymutatóként szolgálnak az érintett ipari ágazatokban, s így a világ vezető pneumatikai
beszállítói közé tartozunk. A cég kiemelt
figyelmet fordít fejlesztései és a gyártás során az elektronikai megoldások pneumatikai alkatrészekbe történő integrációjára”
- mondta el az AVENTICS Hungary Kft.
ügyvezetője. „Mindemellett a vállalat a hajtás- és vezérléstechnikai megoldások speciális szolgáltatója a hajók és haszongépjárművek, valamint a gyártási folyamatokon
belül a láncmeghajtások terén. A hajózási
és a fejlett hajóautomatizálási rendszerekben használt pneumatikai alkalmazásaival
az AVENTICS a világ minden tengerén és
óceánján otthon van” – tette hozzá.
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Kamarai tükör

Négy megyei dobogós a Szakma Sztáron

Török vendégek a Sanatmetalnál

Adótanácsok az Agria Profittól

Orvosok, helyi képviselők látogattak az egri Sanatmetal Kft.-hez, a vendégek a cég török leányvállalatától érkeztek.
2010 óta dolgoznak együtt a két vállalat szakemberei. Kezdetben trauma termékkörrel indult a török kezdeményezés,
az utóbbi évben azonban már ortopéd területen is bővült a török partner kínálata. Az egri látogatás azt célozta meg,
hogy mindkét területen segítségére legyen a török szakembereknek.
A Sanatmetal Kft. családi vállalkozásként
segíti a betegek felépülését, hosszas munkafolyamat előzi meg minden termék piacra
kerülését – hangzott el a szakmai napon. A
cég minden működési területére büszke,
nemrégiben elnyerte a Magyar Innovációs
Nagydíjat, ezzel a díjjal a vortex lemezrendszert ismerték el. Négy nagy egyetem bevonásával hosszas munka eredménye volt ez
a kitüntetés. A Sanatmetal vezetése ebben a
termékben látja a jövőt, jelentős külföldi értékesítésre törekszenek. Nemcsak a vortex lemezrendszert, hanem a teljes gyártási folyamatot megismerhették a török szakemberek
egy üzemlátogatás során, majd külön workshopon részleteiben mutatták be az egyes termékeket is. A Sanatmetal vezetősége a török
partnereken kívül kiemelten kezeli a kínai, az
orosz, a spanyol és a görög piacot is. A világ
több mint 35 országában van jelen a cég, a
legkülönbözőbb termékekkel.

A behajtási költségátalány
kezelése
A behajtási költségátalány már mindenki számára ismerős lehet. Ennek kezelése
viszont a 2014. év zárása, illetve a beszámoló elkészítése során ismét aktuálissá
vált. A NAV tájékoztatása szerint a Polgári
Törvénykönyvről szóló törvény (a továbbiakban: Ptk.) értelmében, ha vállalkozások
közötti szerződés esetén a kötelezett fizetési
késedelembe esik (már akár egy nap késedelmes fizetés esetén is), köteles a jogosultnak a követelése behajtásával kapcsolatos
költségei fedezésére 40 eurónak megfelelő,
az MNB deviza-középárfolyama alapján
meghatározott forintösszeget megfizetni.
E kötelezettség teljesítése nem mentesít a
késedelem egyéb jogkövetkezményei alól;
a kártérítésbe azonban a behajtási költségátalány összege beszámít. A behajtási
költségátalányt kizáró, vagy alacsonyabb
összegben meghatározó szerződési kikötés
semmis, azt a szerződésben – a késedelmes
fizetést megelőzően – elengedni, kizárni
nem lehet.
A kötelezett a fizetett, illetve a mérlegké-

HANNA
tisztánlátó jósnő

EGER

Kossuth L. u. 22.
(+36 30) 338 4777

www.gabrielorakulum.hu

szítés időpontjáig ismertté vált, elszámolt,
fizetendő, a mérlegfordulónap előtti időszakhoz kapcsolódó behajtási költségátalányt egyéb ráfordításként számolja el.
Számviteli szempontból tehát a behajtási költségátalány tartozásnak minősül, azt
kötelezettségként kell a könyvekben rögzíteni. Erre nem csak abban az esetben van
szükség, ha a jogosult azt – önként történő
teljesítés hiányában – ténylegesen követelte
az adóstól.
A jogosult a tárgyévhez vagy a tárgyévet
megelőző üzleti év(ek)hez kapcsolódó és
a mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg
rendezett behajtási költségátalány összegét
az egyéb bevételek között számolja el, de
csak akkor, ha az hozzá ténylegesen befolyt.
A Ptk. alapján a felek előre nem zárhatják ki a költségátalány alkalmazását, vagy
nem határozhatják meg 40 eurónál alacsonyabb összegben, ez azonban nem jelenti
azt, hogy a jogosult a költségátalány iránti
igényéről a későbbiekben nem mondhat le,
azt nem engedheti el, illetve az elszámolási
sorrendet nem változtathatja meg. Erre irányuló nyilatkozattal a jogosult lemondhat a
költségátalány összegéről, így a kötelezett a

Harsányi Levente
kamarai tag könyvvizsgáló
behajtási költségátalány összegét kivezeti a
kötelezettségek közül a rendkívüli bevételek
közé.
Ezeket a nyilatkozatokat az év végi egyenlegközlő levélben vagy külön nyilatkozatban érdemes megtenni minden késedelmesen fizető partner felé.
Tekintettel arra, hogy a jogosult csak a
pénzügyileg rendezett behajtási költségátalányt tartja nyilván, a behajtási költségátalányról való lemondást nem kell könyvelnie.
Ha a jogosult a behajtási költségátalány
iránti követelését nem érvényesíti (arról lemond, azt elengedi), annak nincs ajándékozási, illetve egyéb illetékvonzata.

Megkezdődött a szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer továbbfejlesztése
a Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás területén
a Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás sikeresen pályázott az Új széchenyi Terv Környezet és Energetikai Operatív
Program keretében a Települési szilárdhulladék-gazdálkodási Rendszerek Továbbfejlesztése tárgyú felhívásra. a projekt összköltsége 4,5
milliárd forint, ebből a pályázaton több mint 4,1 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást nyert a Társulás, az önerőt a Miniszterelnökség biztosítja.
Jelen pályázat megvalósításában 57 települési önkormányzat vesz részt, a beruházás így megközelítőleg 160 000 polgárt érint. Kiemelt cél a megelőzés, a program ezért kiterjed a szelektív hulladék-begyűjtő kapacitás növelésére, a begyűjtött hulladék előkezelésére és a meglévő hulladéklerakó
bővítésére is. A Hejőpapi hulladékkezelő központ fejlesztésénél kialakítanak egy, a zöldhulladékok komposztálásra szolgáló, nyitott rendszerű, forgatásos, prizmás komposztáló teret, melynek kapacitása 800 tonna/év. Megépül egy mechanikai hulladék-előkezelő mű, mely a kézi és gépi hulladékválogatáshoz szükséges technológia elemek elhelyezését szolgálja. Az épület a vegyesen gyűjtött kommunális hulladék mechanikai kezelését
biztosítja, 40 000 tonna/év kapacitással. Eger területén szociális épületet alakítanak ki, komposztálót, hulladékudvart és szelektív válogatóművet
létesítenek.

Könyvelés, bérszámfejtés, adótanácsadás. Precíz, pontos,
érthető könyvelés, bérszámfejtés. Minőségi számviteli, üzletviteli tanácsadás kis- és középvállalkozások, valamint egyéni
vállalkozók részére. Optimalizált adó és járulékﬁzetési megoldások. Igény szerint folyamatos és eseti tanácsadás a cégek
gazdaságos működtetéséhez.
Molnár Gabriella
Tel.: (06 30) 205-6608

Eger, Fellner Jakab tömbbelső
Tel. és fax: (06 36) 791-014

A pályázat megvalósítása egyaránt pozitív hatást gyakorol a természeti környezetre és a társadalomra: az
újrahasznosítás arányának növelése, az újrahasznosított hulladék mennyiségének jelentős emelkedése,
valamint a komposztálás által csökken a lerakóra kerülő hulladékmennyiség. A projekt pozitív hatása
továbbá, hogy a bevont területen keletkezett hulladék ártalmatlanítása teljes mértékben a jogszabályoknak megfelelően, európai színvonalon történik. A pályázati program nemcsak a ténylegesen megvalósuló beruházások révén fejti ki hatását Eger térségében és a régióban, hanem
jelentős szemléletformáló erővel bírhat, nagymértékben elősegítheti azt, hogy a lakosok környezettudatosabban éljék mindennapjaikat.

Kérjük, óvja környezetét!
a háztartásában keletkezett hulladékokat gyűjtse szelektíven!

Kohéziós Alap
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Munkahelymegőrző támogatás
Az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. a Nemzetgazdasági Minisztériummal kötött támogatási szerződés alapján pályázatot hirdet az „Azonnal cselekszünk” elnevezésű támogatási program keretében Munkahelymegőrző
támogatás – átmeneti nehézséggel küzdő vállalkozások foglalkoztatási kapacitásának megőrzése érdekében.
A Nemzeti Foglalkoztatási Alapból 400
milliárd Ft támogatási keretösszeg áll
a pályázók rendelkezésére. A támogatás formája vissza nem térítendő, kifizetése utólagos formában, a kifizetési
bizonylatok, átutalási igazolás illetve
alátámasztó dokumentumok Támogatott általi benyújtását és elfogadását
követően történik, közvetlenül a Támogatott fizetési számlájára. A támogatás
legfeljebb 6 hónapra nyújtható.
A pályázatok legkésőbb 2016. január
30-ig illetve visszavonásig nyújthatóak
be postai küldeményként vagy személyesen. A beadott pályázatok bírálata
beérkezési sorrend alapján történik a
rendelkezésre álló keret erejéig.
Pályázat benyújtására jogosult:
Munkahelymegőrző támogatásra az
az Mt. 33.§-a szerinti munkáltató pályázhat, aki
• legalább 25 főt érintő, az Mt. 71.

§-ban rögzítettek szerinti csoportos létszámcsökkentési szándékát
az állami foglalkoztató szerv részére jelezte, és
• munkaviszonyban
foglalkoztatja azon munkavállalókat, akiknek
munkaviszonyát a működésével
összefüggő okból a munkahelymegőrző támogatás nélkül felmondással megszüntetné.
A program alapvető célja a munkaerő
folyamatos foglalkoztatásának biztosítása, a csoportos létszámcsökkentésben érintett munkavállalók foglalkoztatásának támogatásával.
A támogatás odaítélésének további feltételei:
• a vállalat nem áll jogerős végzéssel
elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt, ellene jogerős végzéssel
elrendelt csődeljárás nincs folyamatban.

• vállalja a munkavállalónak a támogatás folyósítása alatti foglalkoztatását, valamint azt követően legalább a támogatott foglalkoztatás
időtartamával megegyező időtartamú továbbfoglalkoztatását
Nem nyújtható támogatás annak
a pályázónak, aki az esedékessé vált
adótartozását – ide nem értve az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe
tartozó adókat –, valamint járulék-, illeték- vagy vámtartozását nem fizette
meg.
Munkahelymegőrző támogatás mértéke a csoportos létszámcsökkentés
által veszélyeztetett munkavállalók
megtartása esetén a program keretében a munkavállalónak a támogatás
kedvezményezettje által ténylegesen
fizetendő munkabére és a ténylegesen
átutalásra kerülő szociális hozzájárulási
adója együttes összegének 25-90%-a.

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

eger2.szuperinfo.hu/wp-content/blogs.dir/13/files/2015/04/k17-07webre.jpg
sikeresen befejeződött! így kell megírni

Épülettakarítás, irodaházak takarítása, szalagfüggöny-, szőnyeg- és
kárpittisztírtás, szőnyegtisztítógép-kölcsönzés házhoz szállítással, magánszemélyeknek és cégeknek egyaránt.

Takarítószolgálat, Eger

(06 20) 9359 211
(06 36) 410 901
(06 30) 228 7727
auto@egerford.hu
www.egerford.hu

SIPOS EGER KFT.
Hivatalos Ford márkakereskedés és szerviz
MINŐSÉG ELÉRHETŐ ÁRON!

3300 Eger, Kistályai út 133.
Új Mondeo már 7 750 000 Ft-tól
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