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Régi-új igazgató
Berecz Mátyás lesz január 1-jétől 2018 végéig a Dobó István Vármúzeum igazgató-
ja. Egy éve már megbízottként látja el ezt a feladatot. Az igazgató azt mondja: arra 
törekszenek, hogy növeljék a látogatószámot. Újabb kedvezményeket terveznek 
az egrieknek, erről szól a kidolgozás alatt álló Egri kártya. Azt szeretnék, ha szinte 
minden hónapban találnának maguknak érdekes programot a várban az itt élők.

Egerben évek óta emelkedik a 
vendégéjszakák száma
A turizmus hazánkban a nemzetgazdaság kiemelten fontos ágazata, melynek a kormány kulcsszerepet szán fejlesztéspolitikai, 
foglalkoztatási céljai megvalósításában. Az ágazat sikere a foglalkoztatás terén is látványosan megmutatkozik, a növekvő ven-
dégforgalom kiszolgálása mind a diplomás és szakképzett munkaerő, mind az alacsonyabban képzett rétegek számára biztos 
munkalehetőséget jelent. 

A turisztikai vállalkozások kiszámítható 
jogi és gazdasági környezetben működ-
nek, ami a szektorban korábban jelen 
lévő fekete- és szürkegazdaság látványos 
visszaszorulását eredményezi. Különösen 
örvendetes, hogy az Egerben eltöltött 
vendégéjszakák számai évek óta folyama-
tosan emelkedő trendet mutat. 

Az idegenforgalmi adóbevétel az 
év első nyolc hónapjában az összes 
adóbevétel 3,5%-át tette ki, ám így is 
igen fontos szerepet játszik a megye-
székhely költségvetésében, hiszen az 
idegenforgalmi adóbevételek minden 
beszedett adóforintja után, további 
1,50 Ft normatív támogatás igényel-
hető, ami a turizmussal összefüggő 
költségek és kiadások forrásait növeli. 
A növekvő vendégforgalom más álla-
mi és önkormányzati adóbevételeket 
is generál, emellett a városban működő 
vállalkozások, intézmények bevételeit 
is gazdagítja.     

A turizmus finanszírozását kiszámítha-
tóbbá teszi, hogy az idegenforgalmi adó 
és a hozzá kapcsolódó költségvetési ki-

egészítés a turizmus fejlesztését szolgálta 
és szolgálja. 

Eger Megyei Jogú Városban a helyi adó-
zás bevezetése óta (1992.) az idegenfor-
galmi adónem (mint kommunális jellegű 
helyi adónem) folyamatosan növeli az 
önkormányzat saját bevételeit. Az adó-
nem sajátossága, hogy ezt az adót nem az 
egrieknek, hanem az itt vendégként meg-
fordulóknak (turistáknak, szállóvendégek-
nek) kell megfizetni. Az idegenforgalmi 
adó alapja – a szállásdíjtól függetlenül – az 
eltöltött éjszaka. Magát az adókötelezett-
séget, adóalanyiságot, az adómentesség 
szabályait, az adó alapját, az adóbeszedés 
módját a helyi adókról szóló 1990. évi C. 
törvény szabályozza. Az önkormányzat 
rendeletében – a törvényi keretek között 
- az adó mértékének nagyságát és a nyil-
vántartások rendjét és az adóbevallás for-
máját és módját szabályozza.      

Az adót a szálláshelyek szedik be, akik az 
idegenforgalmi adót a következő hónap 
15-ig vallják be és fizetik meg az önkor-
mányzat számlájára. 

Örvendetes, hogy a vendégéjszakák 

után fizetett idegenforgalmi adó évek óta 
progresszíven növekszik, az előző évhez 
képest 16%-kal több idegenforgalmi adó-
bevétel érkezett az év nyolc hónapjában. 

Az előző évi adatokhoz képest az év első 
nyolc hónapjában a bevallott vendégna-
pok száma 4.819 nappal, az adóköteles 
vendégéjszakák száma 6.973 nappal, a be-
vallott, illetve előírt adóösszeg 13,5 millió 
forinttal emelkedett. Örvendetes, hogy a 
vendégéjszaka száma évek óta emelkedik, 
2010- 2011. évek között 28 ezer nappal, 
2011-2012. évek között 18,3 ezer nappal 
nőtt az itt eltöltött vendégnapok száma.   

2013. év első kilenc hónapjában az 
ellenőrzés területén – az előző évek 
gyakorlatához hasonlóan – ismét ki-
emelt szerepet kapott az idegenforgal-
mi adókötelezettségek teljesítésének 
ellenőrzése. A szálláshelyek folyamatos 
ellenőrzés alatt állnak, az önkormány-
zati adóhatóság revizorai a mai napig a 
szálláshelyek több mint felénél végez-
tek revíziót. Ennek keretében ellenőriz-
ték a nyilvántartások vezetését (regiszt-
rálás tényét) és az adókötelezettségek 

teljesítésének (bevallás, befizetés) 
megtörténtét.

Az adóköteles vendégnapok számá-
nak növekedése (4%) jóval meghaladta 
az összes vendégéjszakák számának 
emelkedését (2%). Az első félévben a 
rossz időjárási viszonyok negatívan ha-
tottak, ám különösen a két nyári hónap-
ban (július, augusztus) kiemelkedőnek 
volt mondható az idegenforgalom. Júli-
us hónapban 6%, augusztus hónapban 
pedig 25%-os volt az előző év ugyan-
ezen hónapjaihoz képest a növekedés. 

A nyári csúcsszezonon túl, az orszá-
gos rendezvények, a hosszú hétvégék 
és általában a munkaszüneti napok ki-
mondottan vonzzák a bel-, és külföldi 
vendégeket.          

A növekvő vendégforgalomnak és a 
javuló adózási morálnak köszönhetően 
jelentősen emelkedett az idegenforgal-
mi adóból származó adóbevételek, így 
növekedhet a központi források lehív-
hatósága. Az idegenforgalmi adóban 
önkormányzati adókedvezmény nincs, 
az alkalmazott adómérték személyen-
ként és vendégéjszakánként: 450 Ft. 

Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése 
ma elfogadta a 2014. január 1-jétől ha-
tályos adómértékeket, közte az IFA mér-
tékét is. Az idegenforgalmi adóban sem 
emelkedik az adó (marad 450Ft/fő), így 
jövőre az adómaximum (496 Ft/fő) 90%-
ában meghatározott mértékével kerül 
az adó beszedésre. 

Eger Megyei Jogú Város  
Önkormányzati Adóhatósága

Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. 
november 14-én elfogadta a helyi adóren-
deletek módosításait. 2014. évre adómér-
ték emelés, új adónem bevezetés illetve 
adókedvezmény szűkítés nem lesz és vál-
tozatlan formában megmarad az iparűzési 
felajánlások lehetősége is. Így, bár jövőre a 
törvényi adómaximumok 5,7%-kal emel-
kednek, Egerben nem kell több adót fizet-
ni. Telekadóban a Közgyűlés döntésének 
nyomán csökken az adókötelezettség, így 
2014. január 1-jétől a magánszemélyek-
nek már nem kell adózniuk a beépítetlen 
építési telkek után.    

Összességében az önkormányzati adó-
hatóság által beszedett és helyben maradó 
adó és adójellegű bevételei a saját bevéte-
lek mintegy 74%-át teszik ki. Az idei ada-
tok alapján az önkormányzatot megillető 
adójellegű bevételek legjelentősebb része 
a helyi iparűzési adóból befolyó összeg 
(67,9%), de jelentős a helyi építmények és 

beépítetlen telkek után megfizetett adó-
részek aránya is (28,6%). Az idegenforgal-
mi adóbevétel, ugyan az összes bevétel 
3,5%-át adta ki, ám fontos szerepet játsza-
nak az önkormányzat költségvetésében. 
Jövőre is a vállalkozóktól folyik be az adók 
túlnyomó többsége (2013. évben 85,2%), 
a háztartások az adók kisebb részét (2013. 
évben 14,8%) fizetik. 

A helyi adókról szóló 1990. évi C. tör-
vény keretei között a Közgyűlés dönt a 
helyi adók (építményadó, telekadó, helyi 
iparűzési adó, idegenforgalmi adó) fenn-
tartásáról, az alkalmazott adómértékekről, 
kedvezményekről és esetleges mentessé-
gekről, ennek alapján 2014. évre három 
fajta helyi adó kell fizetni az érintetteknek, 
ebből egyet (Ifa) nem az egri lakosok, vál-
lalkozások fizetnek. 

Az adónemek elemzése, modellezése 
és más városokkal való összevetése során 
kimondható, hogy 2014. évre Eger Megyei 

Jogú Város Közgyűlése a helyi adók mér-
tékeit a helyi sajátosságokhoz, a gazdálko-
dási követelményekhez és az adóalanyok 
teherviselő képességéhez igazodóan ha-
tározta meg, a törvényben meghatározott 
felső (adómaximum) határokra is figye-
lemmel. A különféle helyi adónemekben, 
eltérő mértékben kerülnek a törvényi le-
hetőségek kihasználásra. 

Az iparűzési adóban – a 2 %-os adómér-
ték mellett - továbbra is jelentős a rende-
letünkben biztosított adóelőny, hiszen a 
mikró és kisvállalkozások önkormányzati 
adókedvezménye 50%-os mértékű és az 
adózók 65%-ára kiterjed. A város vezetése 
és az önkormányzat a mikro-, kis és kö-
zépvállalkozások részére továbbra is fenn-
tartja az önkormányzat a kedvezményes 
adózás lehetőségét, így 2,5 millió forint 
vállalkozási szintű adóalapig helyi adó-
kedvezményt kapnak a vállalkozások. Ez 
az adóalanyi kör az iparűzési adóból jelen-

Adórendeletek módosítása Egerben tős, 50%-os nagyságú adókedvezményre 
lesz jogosult, valójában a 2%-os mérték 
helyett, annak felével, 1%-os mértékkel 
fizethetik adójukat. A kedvezményezett 
adózói kör többnyire egri vállalkozó, keres-
kedő. Lehetőségeihez mérten a Közgyűlés 
ezzel ellensúlyozni igyekezett a gazdasági 
válságból eredő kedvezőtlen pénzügyi fo-
lyamatokat, másrészt elkötelezett a hazai 
vállalkozások munkahely megőrzésének 
támogatásában. 

Az idegenforgalmi adóban az adómaxi-
mum (90%-ával) megfelelő mértékkel ke-
rül az adó beszedésre, itt fontos kiemelni, 
hogy ezt az adófajtát nem az egriek fizetik, 
hanem a turisták.  

Az ingatlanokat terhelő adónemek 
(építményadó, telekadó) esetében, a tör-
vényi maximumokhoz képest általában 
alacsonyak a helyi adómértékek átlagos 
nagyságai. 2014. évre tervezett átlagos 
építményadó mérték 326 Ft/év/m2 lesz, 
ez a törvényi mérték mindössze 18%-a. 
2014. évre - az előző évivel megegyezően 
- a vállalkozók tulajdonában lévő épülte-

lek után - az átlagos adómérték - a törvé-
nyi maximum (1.821Ft/m2) 31 %-ában, a 
magánszemélyek tulajdonában lévő épü-
letek után - az átlagos adómérték - a tör-
vényi maximum (1.821Ft/m2) 6 %-ában 
került elfogadásra. 

Az építményadóban - 2014. évben is 
- megmarad a differenciált adómérték 
megállapítás útján történő „adóeltérítés”, 
így a kötelező feladatok finanszírozásá-
nak terhét nem kell a lakosságra hárítani. 
A kormányzati politikával összhangban a 
pénzintézeti, biztosítási, távközlési, ener-
giaellátási, valamint a nagyobb alapterü-
letű bolti kiskereskedelmi tevékenység 
céljára szolgáló épületrészek adója az 
adómaximum mértékéhez képest, annak 
44-93%-val került elfogadásra, így ők jóval 
az átlagot meghaladóan járultak hozzá a 
megyeszékhely költségvetéséhez. A köz-
gyűlés az utóbbi két évben - szűk körre 
kiterjesztve – emelte az építményadó he-
lyi mértékeinek nagyságát. Olyan építmé-
nyek kerültek magasabb adómérték alá, 
ahol funkció és használat szerint pénzügyi 

szervezeti tevékenység (hitelintézetek, 
biztosítók, pénzintézetek, pénzügyi vállal-
kozások stb.) illetve a különadó hatálya alá 
tartozó vállalkozói tevékenység folyik. 

Telekadóban 2013. évben – a hatályos 
szabályozásunk alapján - csak és kizárólag 
a beépítetlen építési telkek adóznak Eger-
ben, tavaly a képviselőtestület eltörölte a 
talajterhelési díjfizetési kötelezettséget, 
jövőre további adócsökkentési intézke-
désként a Közgyűlés elfogadta, hogy a he-
lyi vagyoni adóként működő telekadóban 
- a magánszemélyek részére – jövő évtől 
az adókötelezettség megszűnjön. 

Eljárási szabályok változásai között a 
jogalkalmazás betartása és a könnyebb 
eligazodás érdekében az anyagi jogsza-
bályokba is beépültek az önkormányzati 
adóügyekre érvényes adóeljárási szabá-
lyaink szövegei, ezzel is hangsúlyozva azt, 
hogy a vállalkozók 2014. január 1-jétől ki-
zárólag elektronikus úton nyújthatnak be 
bejelentkezést, bevallást, önrevíziót.     

Eger Megyei Jogú Város  
Önkormányzati Adóhatósága

A csütörtöki közgyűlésen döntött a 
testület az igazgató személyéről. Habis 
László polgármester arról beszélt: az, 
hogy a vár a városhoz tartozik, külön-
leges kihívás és óriási lehetőség is egy-
ben.

A pályázat meghirdetését nem kap-
kodták el – fogalmazott a polgármester, 
egy éve megbízták Berecz Mátyást az 
igazgatói feladatokkal. Most egy pályá-
zat érkezett a posztra, a jelenlegi meg-
bízott igazgatóé. A képviselők egyhan-
gúlag megszavazták. 

 A pályázat meghirdetését nem kap-
kodták el – fogalmazott a polgármes-
ter, egy éve megbízták Berecz Mátyást 
az igazgatói feladatokkal. Most egy 
pályázat érkezett a posztra, a jelenle-

gi megbízott igazgatóé. A képviselők 
egyhangúlag megszavazták.  A gyűjtés, 
megőrzés, bemutatás, feldolgozás az 
egyik fő szempont, ami vezérli, a másik 
az idegenforgalom, hiszen az egri vár 
ilyen szempontból is kiemelkedő, a har-
madik pedig maga az épület, a vár – ezt 
már Berecz Mátyás mondja. Arra törek-
szenek, hogy növeljék a látogatószámot 
és a szolgáltatások színvonalát. 

Azt szeretnék, hogy a helyiek is talál-
janak maguknak szinte minden hónap-
ban érdekes programot. Újabb kedvez-
ményeket is terveznek a helyieknek, ezt 
szolgálja majd a most kidolgozott alatt 
álló egri kártya is. Berecz Mátyás igaz-
gatói megbízatása január 1-jétől 2018 
végéig tart.

Második legnépszerűbb 
Az ország második legnépszerűbb turisztikai települése lett Eger a szallas.hu 
portál szavazása alapján.  Hajdúszoboszló előzte meg a hevesi megyeszékhe-
lyet. A harmadik Balatonmáriafürdő,  a negyedik  Balatonfüred lett. 

 A szallas.hu  portál  idén első alkalommal adja át a magyar turizmus kiemelkedő 
minőségi elismeréseit: Az Év Szállása, illetve Az Év Turisztikai Települése díjakat. 
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A 2014-2020 közötti uniós költségve-
tési ciklus Terület- és Településfejlesz-
tési Operatív Programja keretében 
Heves megye több mint 41,5 milliárd 
forint európai uniós forrásban részesül 
– olvasható a Magyar Közlönyben. Ez 
az összeg kizárólag Heves megyében 
hasznosítható az önkormányzatok, 
gazdasági szereplők és civil szervezetek 
javára. A tervezés folyamatát – amely 
alapján ez a forrás felhasználásra kerül 
– a Heves Megyei Önkormányzat koor-
dinálja. Cél a Heves Megyei Területfej-
lesztési Program megalkotása, majd az 
abban foglalt projektek, fejlesztési el-
képzelések megvalósítása. A területfej-
lesztési program elkészítéséhez a Heves 
Megyei Önkormányzat projektgyűjtést 
végzett az elmúlt hetekben, valamint 
közvetlenül kereste meg a megye va-
lamennyi települési önkormányzatát. 

A gazdasági szféra fejlesztési igényei-
nek megismerése érdekében a Heves 
Megyei Önkormányzat több mint 700 

gazdasági szereplőnek küldött projekt-
gyűjtő kérdőívet. 

Szabó Róbert, a Heves Megyei Köz-

41,5 milliárdos tervet készít a megye

Forrás: 1831/2013. (XI. 14.) Korm. határozat

A Parlament döntése értelmében no-
vember 1-jétől 11,1 százalékkal csökken 
a gáz, az áram és a távhő ára. Az újabb 
rezsicsökkentéssel a gáz, az áram és a 
távhő ára a tavaly decemberihez képest 
összesen 20 százalékkal esik vissza. A jó 
hír minden családot érint – hangsúlyozta 
a napokban, gyöngyösi sajtótájékoztató-
ján Horváth László országgyűlési képvi-
selő, kormánymegbízott.

Mint ismert, a rezsicsökkentés első 
ütemében, idén januártól 10 százalékkal 
csökkent a gáz, az áram és a távhő ára. A 
rezsicsökkentés második ütemében, júli-
ustól kevesebb lett a vízdíj, a csatornadíj, 
a szemétszállítás, a PB-gáz, a szippantott 
szennyvíz és a kéményseprés díja. 

Novembertől tovább csökken a rezsi
A mostani, harmadik ütemben az 

újabb rezsicsökkentés mellett fogyasz-
tóvédelmi intézkedésekről is döntés szü-
letett. Így például a számlán világosan 
fel kell majd tüntetnie a szolgáltatónak, 
hogy november 1-től mennyit takarított 
meg a fogyasztó, valamint, hogy mennyit 
kellene fizetnie a rezsicsökkentés nélkül.  
Erre kéthónapos felkészülési időt kap-
nak a szolgáltatók. Tehát január 1-jétől 
a számlaképnek tükröznie kell azt, hogy 
novembertől mennyi pénzt spóroltak 
meg a fogyasztók.

További 50-60 ezer forintos megta-
karítást jelent a családoknak, hogy a 
gázkazánok műszaki-biztonsági felül-
vizsgálatának költsége az egyetemes 

szolgáltatókat terheli. A felülvizsgálattal 
kapcsolatos bejelentések ügyében eljáró 
hatóságot kormányrendeletben jelölhe-
tik majd ki.

Mit jelent ez egy átlagos gyöngyösi 
nyugdíjas pár számára? Szántóék Gyön-
gyösön a Mérges úti lakótelepen élnek. 
A rezsicsökkentéssel és az év eleji nyug-
díjemelésükkel együtt idén több mint 
150.000 Ft-tal többet költhetnek, mint 
tavaly. A feleség nyugdíja 6,8 %-kal nőtt, 
a férjé átlagosan 5%-ot emelkedett. Vil-
lanyszámla átalányuk 8,5 %-kal csökkent, 
míg a távhő esetében a csökkenés 16 %.

Horváth László elmondta azt is: orszá-
gosan két és fél millióan, Heves megyében 
mintegy 80 ezren, Gyöngyös városában 

pedig több mint 8 ezren támogatták 
aláírásukkal a rezsicsökkentést. Hozzá-
tette, hogy hazánkban az 1970-es évek 
óta nem volt ilyen alacsony, 1 százalék 
alatti az infláció, s országos összeha-
sonlításban Heves megyében a legna-
gyobb a reálbér-növekedés.

Mint elhangzott, az Országgyűlés 
elfogadta a rezsicsökkentés védelmé-
ről szóló politikai nyilatkozatot. Erre 
az elmúlt hetek eseményei miatt volt 
szükség. Brüsszel már megtette az első 
lépéseket egy esetleg rezsieljárás meg-
kezdéséhez. Az újabb támadást most 
nem jogi fronton, hanem az unió brüsz-
szeli bürokráciáján keresztül indítják a 
szolgáltatók. A brüsszeli bürokrácia vizs-
gálatot készül indítani Magyarország 
ellen, azt vizsgálva, miért van hazánk-
ban szabályozott energiaár – holott az 
unió 18 országában jelenleg is hatósági 
ármegállapítás van érvényben. S külö-
nösen sérelmes ez a nyomásgyakor-
lás akkor, amikor az Európai Bizottság 
maga is megállapította, hogy a vásárló-
erőhöz viszonyítva a közszolgáltatások 
ára Magyarországon a rezsicsökkentés 
előtt - az EU más tagállamaihoz képest - 
a legdrágábbak közé tartozott. Horváth 
László arra kérte a szocialistákat, hogy 
ne támogassák Brüsszelnek ezt az akci-
óját, ne asszisztáljanak egy rezsieljárás 
elindításához. Mint emlékeztetett, a 
szocialista kormányok ideje alatt – 2002 
és 2010 között – a villamos energia ára 
a kétszeresére, a gázé a háromszorosá-
ra emelkedett.

180 millió forintból újul 
meg a gyöngyösi idősek 
otthona
Jelentős, 180 millió forintos vissza nem 
térítendő támogatás segítségével újul-
hat meg a gyöngyösi Kistérségi Humán 
Szolgáltató Központ által működtetett 
Idősek Bentlakásos Otthona. A Társa-
dalmi Infrastruktúra Operatív Program 
(TIOP) keretében megvalósuló projekt 
egyaránt szolgálja a lakók életminősé-
gének javítását és az épület korszerűsí-
tését, infrastrukturális fejlesztését.

A projektindító rendezvényen Hor-
váth László kormánymegbízott, or-
szággyűlési képviselő elmondta: ré-
gebben a család gondoskodott az idős 
emberekről, ám mára a hagyományos 
nagycsaládok felbomlottak, ezért nő a 
jelentősége ezen a területen az állami, 
kormányzati szerepvállalásnak. Az idő-
sek megbecsülése erkölcsi kötelesség. 
Nem térhet vissza az a politika, amely 
ezt az erkölcsi kötelességet elmulasz-
totta. Az idős emberek világában nem a 
pénz, hanem a biztonság és a méltóság 
az elsődleges. A biztonságot, méltósá-
got nyújtó fejlesztéshez pénz szükséges, 
s ez most Gyöngyösön rendelkezésre 
áll. Nagyon lényeges a lakók megfele-
lő tájékoztatása, lelki felkészítése is a 
beruházáshoz kapcsolódó ideiglenes 
költöztetésről, hiszen az idősek sokkal 
nehezebben viselik a változásokat.

Az eseményen köszöntőt mondott 

Faragó László, a város polgármestere, a 
Gyöngyös Körzete Többcélú Kistérségi 
Társulásának elnöke és dr. Réthy Béla al-
polgármester, Maka Piroska, a Kistérségi 
Humán Szolgáltató Központ igazgatója 
pedig ismertette a projekt részleteit.

A Gyöngyösön a Dózsa György u. 
20-22. szám alatt található otthonban 
jelenleg száz idős embert gondoznak a 
gyöngyösi járás területéről. A beruházás 
során a nem megfelelő műszaki állapotú 
épületet akadálymentesítik, szigetelik, 
modern nyílászárókkal, energiatakaré-
kos berendezésekkel, eszközökkel sze-
relik fel. A lakóterek és a közösségi terek 
zsúfoltsága csökken, e terek a funkcióik 
átcsoportosításával mintegy 250 négy-
zetméterrel bővülnek. Egy teljesen új 
imaszoba is létesül, mivel eddig nem 
volt vallásgyakorlásra alkalmas, meghitt 
környezet a lakók számára. Felújítják az 
otthon huszonnégy dolgozójának öltö-
zőit is, a nővérszobákba pedig informa-
tikai rendszer kerül.

A kivitelezési munkák a közbeszer-
zést követően, előreláthatólag jövő 
márciusban kezdődnek és szeptem-
berre fejeződnek be. A bontásban, a 
lakók ideiglenes átköltöztetésében, 
majd az építkezés utáni területrende-
zésben közfoglalkoztatottak is részt 
vesznek.

gyűlés elnöke hangsúlyozta: a koráb-
bi évekkel ellentétben most nem az 
íróasztal mögött fogalmazzuk meg 
a fejlesztési elképzeléseket, hanem a 
projektgyűjtés során összegyűlt valós 
igényeket szem előtt tartva készítjük 
el azt a programot, amely mentén 
hasznosul a 41,5 milliárd forint.

Ebből a forrásból közel 20 milliárd 
forint Heves megye gazdaságfejlesz-
tési céljait, valamint a munkahelyte-
remtést szolgálja. Megyénk kistér-
ségei számára több mint 15 milliárd 
forint áll rendelkezésre, ami a térségi 
infrastruktúra fejlesztésére, valamint 
szolgáltatásbővítésre használható. 
Eger Megyei Jogú Város az integrált 
városfejlesztési stratégia mentén 
gazdaságfejlesztésre és településfej-
lesztésre fordíthat több mint 6 milli-
árd forintot. 
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Útavatás Abasáron és Verpeléten
Megújult a Gyöngyös-Verpelét-Eger összekötő út mintegy 3,4 kilométeres szakasza. Az Új Széchenyi Terv keretében a projekt-
gazda, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. több mint 565,1 millió forintos európai uniós támogatásból valósította meg a beruházást. 

A november elején Abasár határában 
tartott ünnepélyes átadáson Szabó 
Zsolt útügyi miniszteri biztos elmondta: 
immár európai színvonalú út köti össze 
a települést a 3-as számú főúttal. Hor-
váth László, a Heves Megyei Kormány-
hivatalt vezető kormánymegbízott, 
országgyűlési képviselő emlékeztetett 
arra, hogy nemrég a közeli Verpeléten is 
zajlott egy hasonló esemény, s a térség-
ben szerencsére folytatódtak az útfel-
újítási munkálatok. Az elmúlt időszak-
ban sokszor lehetett hallani Abasárról, 
mondhatni, a csapból is a szennyezett 
víz ügye folyt. A probléma megnyug-
tató, biztonságos megoldásán – a kor-
mány támogatását élvezve – jelenleg is 
dolgoznak a szakemberek. Külön öröm, 
hogy most egy más, abszolút mérték-
ben pozitív történés, az út felújítása 
kapcsán kerülhet ismét előtérbe a tele-
pülés. A kormánymegbízott szavai sze-
rint fennmaradt az a népi hagyomány, 
hogy annak idején az Egerbe tartó Má-
tyás király Verpeléten patkoltatta meg 
a lovát, ami jelzi, hogy akkoriban a Mát-
raalján vezető útvonal a mainál sokkal 
nagyobb jelentőséggel bírt. Remélhe-
tőleg ez a fejlesztés hozzájárul ahhoz, 
hogy ez a gyönyörű vidék, a Mátraalja 
még vonzóbb legyen. Hasonlóképpen 
vélekedett dr. Lénártné Benei Anikó, 
Abasár polgármestere, aki hangsúlyoz-
ta: a „királyok útja” turisztikailag és gaz-
daságilag is fontos.

Az érintett útszakaszon megerősítet-
ték és felújították a burkolatot, kijaví-
tották a pályahibákat, gondoskodtak a 
víztelenítésről, kitisztították az árkokat 
és átereszeket, s rendezték a padkákat 
is. Mindez jobb utazáskényelmi és for-
galombiztonsági feltételeket biztosít. A 
Magyar Közút Nonprofit Zrt. mindent 

megtesz azért, hogy az Új Széchenyi 
Terv keretében felújított útszakaszok 
hosszú távon is kiváló állapotban ma-
radhassanak: e szakaszokra a sikeres 
projektzárásokat követő 5 éven át ki-
emelt figyelmet fordít a társaság.

Októberben a Verpelét-Sirok ösz-
szekötő út mintegy 2,6 kilométeres, 
rekonstruált szakaszát avathatta fel 
Szabó Zsolt, Horváth László és Farkas 
Sándor, a fiatal város polgármestere. 
Verpeléten szintén az Új Széchenyi Terv 
keretében a Magyar Közút Nonprofit 
Zrt. több mint 355,4 millió forint, az 
Európai Unió és a Magyar Állam által 
nyújtott támogatásból újította fel az 
említett útszakaszt. 

 Az Új Széchenyi Terv keretében eb-
ben az esztendőben országosan min-
den eddiginél nagyobb mértékben va-
lósulnak meg teljes körű útfelújítások. 
Az országos programon belül Heves 
megyében idén és 2014. első félévé-

ben összesen közel 1,8 milliárd forint 
értékben több mint 15,4 kilométernyi 
út felújítására van lehetősége a Magyar 
Közút Nonprofit Zrt.-nek.

Családbarát az egri főiskola
Családbarát Munkahely elismerést ka-
pott az Eszterházy Károly Főiskola. A 
már 2000 óta létező pályázatra ebben 
az évben 250 intézmény és vállalkozás 
jelentkezett. Az EKF a költségvetési szer-
vek kategóriájában indult és nyert egy-
millió forintot.

Az elismerést az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma Szociális és Családügyért 
felelős államtitkársága hirdeti meg 
minden évben. Az államtitkárság a cím 
odaítélésével azon kis-, közép- és nagy-
vállalatok, valamint költségvetési szer-
vek tevékenységét honorálja, amelyek 
törekednek arra, hogy családbarát mó-
don működjenek, igyekeznek a munka 
és a családi élet összehangolására. Idén 
huszonnyolcan kapták meg a díjat, a 22,8 
millió forintos keretösszegből maximum 
egymillió forint a jutalmazás mértéke. 
Az Eszterházy Károly Főiskola számára 

külön elismerés, hogy az intézménynek 
a maximális támogatási összeget ítélte 
meg az államtitkárság. A díjat az EKF kép-
viseletében Kassai Zita, a Személyügyi és 
Humánerőforrás Osztály mb. osztályve-
zetője vehette át október 25-én.

A budapesti díjátadón Szócska Mik-
lós szociális és családügyért felelős ál-
lamtitkár köszöntötte a győzteseket. A 
politikus beszédében kiemelt fontossá-
gúnak értékelte azt a törekvést, amellyel 
a családbarát munkahelyeket ismerik 
el. Hangsúlyozta: a munkaadók számá-
ra fontos a felismerés, miszerint az ő 
érdekük is, hogy munkavállalóik minél 
jobban ki tudjanak teljesedni a családi 
életükben is. 

A konferenciával egybekötött díjáta-
dón elhangzott, hogy a költségvetési 
szervek – így az EKF is – szerepe külö-
nösen fontos a családbarát foglalkozta-

tás szempontjából, hiszen közpénzből 
működő szervezetként tevékenységük 
példamutató lehet a teljes munkaerő-
piac számára. A költségvetési szervek 
kategóriájában kilenc pályázó munkáját 
díjazták.

Az egri főiskola pályázatában egyebek 
közt vállalta, hogy a díj elnyerése esetén 
szervez egy családi napot, és felméri a 
dolgozók igényeit egy későbbi stratégia 
kidolgozásához. A rugalmas munkaidő 
kialakítása, a szünetek ritmizálása, a 
munkahelyi szolgáltatásokra vonatko-
zó igények megfogalmazása, illetve a 
GYES/GYED alatti, a könnyebb visszail-
leszkedést segítő mentális és szakmai tá-
mogatás is szerepel a célok között. Mint 
ahogy egy olyan kutatás elkészítése is, 
amely próbálja feltárni, hogy a főiskola 
alkalmazottainak családosként milyen 
segítségre van leginkább szükségük.
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Arany Chimera Ékszer Szt. János u. 14.
Bad Boys Férfidivat Szent János u. 11.,  Katona tér 5–7.
Bajcsy Csemege Bajcsy-Zs. u. 17
Baró Bőr Táskadivat Dobó tér 1.
Bikavér Borház Kis Dobó tér 10.
Bizsu Centrum Szt. János u. 5.
Cinóber Gyorsnyomda Bródy S. u. 1.
Cinque Divat Zalár út 1.
Daragó Ékszer Széchenyi út 13.
Dió Gyógyfűszertár Jókai út 1/a.
First Fehérnemű Szt. János u. 2.
Franco-Trade Papír-Írószer Dobó tér 2.
Fuji Fotó Kis Dobó tér 10.
Grossó Divat Szt. János u. 10.
HBH Étterem Bajcsy-Zs. u. 19.
Hossó ABC Katona tér 1-3.
Hozman Fotó Szt. János u. 14.
Illat Centrum Szt. János u. 5.
Írisz Optika Jókai út 12.
Kabala Tini Divat Szt. János u. 3.
Merkur Papírbolt Széchenyi út 13.
Norbi Update Üzlet és Kávézó Széchenyi út 23.
Oké Divat Bajcsy-Zs. u. 6.
Parfüméria Dobó tér 2.
Per Solo Női Divat Szt. János u. 5.
Prana Túrabolt Bajcsy-Zs. u. 15.
Real Divat Szt. János u. 7.
Sláger Divat Érsek u. 2. (Széchenyi út sarok)
Szemfény Optika Bajcsy-Zs. u. 13.
Sziluett Fehérnemű Jókai út 10.
TomCat Játékbolt Jókai út 3.
Vitál Centrum Biobolt Jókai út 10.

2013. 09. 21. – 12. 31.
Eger, Széchenyi utca 16.  |  +36 36 420044
www.facebook.com/kepeskozpont

Támogató:

Hulladékkezelők 
Napja
2013. október 5-én az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynök-
ség által országosan meghirdetett Kukakultúra Napja-a Hulla-
dékkezelők Nyílt Napjához kapcsolódóan cégünk látványos be-
mutatót szervezett a felsővárosi régi fényszobor parkban.

Az idei rendezvényünk még a tavalyinál is több érdeklődőt 
vonzott több mint háromszázan látogatták meg bemutatónkat.

A sokrétű programok első sorban az ifjabb korosztályt vonzot-
ták, de az idősebbek is érdeklődéssel tekintették meg gépbe-
mutatónkat vagy a szelektív hulladékból készített figurákat.

Idei gép újdonságunk egy szépen felújított 1982-es gyártású 
Skoda 706 RTL típusú locsoló autó volt, melyet rendezvényünk 
végén egy kicsit nosztalgiázva végig locsoltuk a várost.

Reméljük jövő tavasztól gyakrabban találkozhatunk vele az 
egri utakon munka közben. 

Szeretettel hívunk és várunk 
minden egri lakost és baráti társaságot 
A HOTEL SZENT ISTVÁN***-ba 

EGY VARÁZSLATOS SZILVESZTER ÉJSZAKÁRA! 
 

Gálavacsoránk két helyszínen kerül megrendezésre. Önök 
választhatnak, hogy a Mediterrán Étteremben vagy a Trezor Bor & 

Steakházban szeretnének asztalt foglalni! 
 

 
 

ÉLŐZENE, TOMBOLA SZÓRAKOZTATJA A KEDVES VENDÉGEKET! 
 
ÉJFÉLKOR PEZSGŐBONTÁS ÉS  

TŰZIJÁTÉK A SZÁLLODA BELSŐ UDVARÁN! 

Ízelítő a menüből: 

 tatár variációk 
 egészben sült szilveszteri malac 

 libamájjal töltött sertés szűz bacon köntösben, áfonyás barnamártással 

 göngyölt malac karaj pálinkás szilvamártással 

 pezsgős almás párolt káposzta 

 éjszakai büféasztal …  Részvételi díj: 15.000 Ft/ fő,  

all inclusive ellátással 
 

Érdeklődés, asztalfoglalás: 
Tel.: +3636/511-300   

E-mail: eger@hotelszentistvan.hu 

Veszprém szívében a vásárcsarnok és az autóbusz pálya-
udvar szomszédságában, családi környezetben várjuk 
vendégeinket. Az újonnan épített szállóban önkiszol-
gáló étterem, recepció, szobáinkban kábel TV és zárt 
parkoló biztosítja vendégeink kényelmét. Gyalogosan 
– parkolási gond nélkül – néhány perc alatt elérhető a 
város sétáló utcája és nevezetességei. Vendégeinket 
személyre szabottan segítjük további programjaik szer-
vezésében.

Áraink:
Egyágyas szoba 6.300,- Ft/éj
Kétágyas szoba 9.000,-Ft/ éj
Pótágy 1.900,-Ft/ éj

Gyermekkedvezmények:
6 év alatt ingyenes,
6–14 év között 50%,
Csoportok (6 főtől) 10%,
Diákcsoport (6 főtől) 15%.

Áraink az idegenforgalmi adót nem tartalmazzák.

Hotel Garni 
Veszprém

Hotel Garni • 
8200 Veszprém 

Jutasi út 13.

Tel.: (06 88) 424 136, 06 
30 28 60 641, 06 30 811 

7678
www.hotelgarni.hu  • 
E-mail: hotelgarni@

hotelgarni.hu 
hotelgarni@chello.hu



HAnnA
tisztánlátó jósnő

(+36 30) 439 2069
eger, Kossuth l. u. 22.

Lapunk következő száma 2013. december 20-án 
jelenik meg. Hirdetésfelvétel december 13-ig. 

Tel.: (30) 254 0755 E-mail: penzvilag@mediaeger.hu

www.mediaeger.hu

KIADÓ LAKÁS
Területi képviseletnek, irodának is alkalmas 1 szo-
bás, 48 négyzetméteres lakás kiadó Eger belváro-
sának szélén, a Grónay Sándor utcában, egy társas-
ház 4. emeletén. kiadolakasegerben@gmail.com
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Megújult az egri Szépasszonyvölgy
                      

A borkedvelőknek Egerről elsősorban a Szépasszony-völgy jut eszébe. Aki csak egyszer is járt itt, és megkedvelte a páratlan 
nedűt, vagy mulatott az évszázados pincékben, az nem felejt…

– Annak ellenére, hogy az elmúlt évek-
ben jelentős fejlesztések történtek a 
völgyben – színvonalas vendéglátó- és 
szálláshelyek létesültek, parkosították 
a területet és rekonstrukción esett át a 
völgy infrastruktúrája –, a szolgáltatás 
színvonala elmaradt a követelményektől. 
Késlekedett például a szabadtéri színpad 
felújítása, a létesítmény alkalmatlan volt 
jelentősebb rendezvények megtartására. 
A völgy vonzerejének növelésére idén 
került sor – uniós támogatással és állami 
forrásból. Októberben szüreti mulatság-
gal nyitotta meg kapuit a Márai Aktív 
Turisztikai Látogatóközpont – újságolta a 
projektgazda egri önkormányzat polgár-
mester-helyettese, Rázsi Botond. Hozzá-
tette: Márai Sándor nevét a komplexum 
azért is kapta, mert az író egyik kedvenc 
témája az egri borok méltatása volt. 

Az egri az első integrált látogatóköz-
pont hazánkban, amely szabadtéri szín-
paddal, örökségi emlékhellyel és interak-
tív bemutató hellyel rendelkezik – tudtuk 
meg. A 800 személyesre bővült szabadté-
ri színpad teljesen megújult: speciálisan 
fedett és mobil. Az épületben több kü-
lönböző funkciót ellátó teret alakítottak 
ki. Helyet kapott egy, az Egri Borvidéket 
bemutató kiállítás, állandó tárlatként pe-
dig boros dugókat és számos, a borkészí-
téshez használatos eszközt tekinthetnek 
meg a völgybe érkezők. Emellett idősza-
kos kiállításokat tervez az önkormányzat 
irányítása alá tartozó üzemeltető: az Egri 
Kulturális központ és a Szépasszony-
völgyi Vendégváró Egyesület. Egyebek 
mellett a borkészítés folyamatával, a 
gasztronómiával, s a völgy történetével 

is megismerkedhetnek az érdeklődők. Az 
Emlékszobában az író életéről és művei-
ből készített filmeket láthatnak, könyvei 
a helyszínen is olvashatók. A nők szépít-
kezhetnek, a gyerekek játszhatnak is a 
családias látogatóközpontban. 

„Az egri szüret a bölcsesség és a mosoly 
ünnepe” – ez volt a jelmondata a megnyi-
tót követő szüreti fesztiválnak, ahol min-
den az egri borról és a gasztronómiáról 
szólt. A rendezvény jókedvű résztvevői 
Guinness-rekordot állítottak fel: 30 mázsa 
szőlőt préseltek le az ország legnagyobb 
szőlőprésén. Kóstolhattak mustot, részt 
vehettek a szőlő feldolgozásában is. Az 
utcabállal végződő eseményen országos 
hírű művészek, zenekarok léptek fel, kon-
certezett Demjén Ferenc.

A Szépasszony-völgyi krónikához tarto-
zik: hamarosan megoldják a háromszin-

tes pincesor csapadékvizének elvezeté-
sét, amely építésmódja miatt egyedülálló 
a világon. A tufába vájt pincesor ugyanis 
évek óta beázik, megkeserítette a hegy-
községi borászok életét. Gyakoriak voltak 
a támfalomlások, egy-egy nagyobb eső-
zés komoly anyagi károkat okozott a pin-
cék állagában, olykor félméteres vízből 
kellett kimenteni a hordókat. 

– Az öreg pincesoron találhatók Eger 
legrégebbi, az önkormányzat által he-
lyi védelemben részesülő bortárolók. 
Felszíni vízelvezetéssel, burkolattal és 
övárokkal – a 200 millió forint díjnyertes 
pályázat eredményeképpen – a gondok 
végre megoldódnak. Ezáltal nemcsak a 
magántulajdont, hanem a történelmi és 
kulturális örökséget is vigyázzuk – fogal-
mazott az alpolgármester. 

És végül egy kis történelem. A hí-
res pincesorokat legelőbb Koháry-
völgynek nevezték az 1700-as évek 
végén. Gróf Koháry István 1687-ben 
ugyanis a császári csapatokkal együtt 
védte a várat, űzte ki a törököket Eger-
ből. A ma használatos Szépasszony-
völgy nevének első levéltári említése 
egy 1843-ban készült iratban találha-
tó. E szerint a „Szépasszony az ősvallás 
egyik istenasszonya volt, a Vénusznak 
megfelelő alak, a szerelem istennője”. 
Az egykori földműves lakosság köré-
ben ugyanakkor egész sor hagyomány 
élt a név eredetéről. Akadt, aki szerint 
egy szépasszony birtokában volt a te-
rület, mások tudni vélték, hajdanán egy 
katonatiszt kikapós felesége tette em-
lékezetessé a völgyet… Mika István

800 személyes a szabadtéri színpad

Egy szőlőprés, 30 mázsa szőlő: Guinness-rekord

Országos Mikrohitel Program a 
Heves Megyei Vállalkozás- és 

Területfejlesztési Alapítvánnyal
Kedvezőbb feltételekkel!

Országos Mikrohitel Program  3,9% 

Kedvezményes kamatozású mikrohitel kezdő és működő mikro vál lal ko-
zásoknak: legfeljebb 10 millió Ft beruházásra illetve forgóeszközre • futam-
idő: 10 illetve 3 év • türelmi idő: maximum 6 hónap • minimum 20% önerő 
szükséges • ingatlanfedezet szükséges • FIX ÉVI 3,9% ügyleti kamat.

Heves Megyei Vállalkozás- és Területfejlesztési Alapítvány 
Iroda: 3300 Eger, Trinitárius u. 2. • Tel.: (36) 410-724

Honlap: www.hmvk.hu

Az EKF Tittel Pál Könyvtár és 
Médiacentrum szolgáltatásfejlesztése
Az Eszterházy Károly Főiskola Tittel Pál Könyvtár és Médiacentrum szolgál-

tatásfejlesztése elnevezésű, TÁMOP-3.2.4.A-11/1-2012-0067-es azonosítószámú 
pályázat 2012. szeptember 1-től 2013. december 31-ig tart. Az Új Széchenyi Terv 
pályázatán elnyert támogatás összege 47 599 555 Ft. A projekt az Európai Unió 
támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Az Eszterházy Károly Főiskola Tittel Pál Könyvtár és Médiacentrum szolgálta-
tásfejlesztése elnevezésű, TÁMOP-3.2.4.A-11/1-2012-0067-es azo nosító számú 
pályázat 2013. szeptemberétől folytatja az egy évvel ezelőtt elkezdett szövegértést 
fejlesztő foglalkozásokat az óvodáskorúaktól a felnőtt korosztályig az intézmény 

gyakorlóiskolájában, illetve az Arany János Általános Iskolában, valamint a Szi-
várvány Óvoda Eszterlánc Tagóvodájában.

A pályázat keretein belül megszületett számos testre szabott alkalmazás a 
három vezető mobil platformra. Gyorsabban és egyszerűbben kereshetővé vált 
a könyvtári adatbázis, lényegretörő felület, egyszerű kezelhetőség. Lehetőség 
van könyvajánló megtekintésére és elérhető a folyóirat tartalomjegyzék is a 
felületről. Minden platformon elkészült egyedi fejlesztésként egy-egy hasznos 
alkalmazás. Androidra a Líceum TV on-line adását megjelenítő program, iOS-
re Videotórium és on-line könyváruház, Windows Mobile-ra pedig a könyvtári 
naptár alkalmazás.



Rendhagyó, pályaválasztást segítő szak-
ma bemutatókat szervezett a Heves Me-
gyei Kereskedelmi és Iparkamara az IFI 
Ponttal közösen. Pályaválasztás küszö-
bén állók tudhattak meg többet a leg-
különbözőbb szakmákról.

Az érdeklődő fiatalok több szakma 

képviselőivel hallhattak beszélgetése-
ket, megismerhették egy-egy terület 
jellegzetességeit. A program célja az, 
hogy a döntés előtt állók hiteles infor-
mációkhoz jussanak, feltehessék sze-
mélyes kérdéseiket egy-egy szakma 
sikeres, elismert művelőjének. Szőlész-

borász, ötvös és textiltervező szakem-
berek is vallottak hivatásukról, pályá-
jukról az IFI Pontban, de bútorkészítő, 
tervező mérnök is megosztotta tapasz-
talatait a fiatalokkal és az építőiparhoz 
kapcsolódó szakmák képviselőjéhez is 
fordulhattak a diákok.

„Mi legyek ha?”

Év végi feladatok vállalkozásoknak

Készüljön fel!
Lassan közeledik az év vége, ami a gaz-
dasági társaságokra és a könyvelőkre is 
nagy megterhelést ró. Egyik kiemelkedő 
feladat az adók feltöltési kötelezettsége, 
melynek a határideje 2013. december 
20-a. Szakértőnk szerint érdemes előre 
készülni rá!

Nézzük mely adónemeknél és mikor 
kell a feltöltési kötelezettséget teljesí-
tenünk:

Társasági adó: azokra a gazdasági 
társaságokra vonatkozik a feltöltési kö-
telezettség, melyeknél az adóévet meg-
előző adóévben az éves szinten számí-
tott árbevétel meghaladta a 100 millió 
forintot. A feltöltési kötelezettség során 
a várható adó összegére kell kiegészí-
tenie a befizetett adót. Nagyon sokszor 
hallottam már a vállalkozótól, hogy 
90%-ig kell az adót feltölteni. Ez nem 
így van. Az adót a várható adó 100%-ra 
fel kell tölteni. 

Iparűzési adó: azokra a társaságokra 
vonatkozik a feltöltési kötelezettség, 
amelyik vállalkozót a társasági adó fel-
töltési kötelezettség is terheli. Ebben az 
esetben is hasonlóan kell eljárni, mint a 
társasági adónál, az adót a várható adó 
összegére kell kiegészíteni, de itt is fi-
gyelembe kell venni az év közben már 
megfizetett előlegeket (március 15. és 

szeptember 15.) A feltöltési kötelezett-
ség összegét be kell vallani, valamint 
meg is kell fizetni. 

EVA: az adóalany az adóév első három 
negyedévére negyedévenként adóelő-
leget fizet. Év végén az eva-s adózót is 
terheli a feltöltési kötelezettség, ami azt 
jelenti, hogy a várható éves adó össze-
gére ki kell egészíteni a már befizetett 
előlegeket. Ennél az adónemnél is a vár-
ható adó 100%-ra kell a feltöltést teljesí-
teni. Bár ennél az adónemnél a feltöltési 
kötelezettséghez nem társul bevallási 
kötelezettség, mégis nagyon fontos fi-
zetési határidő a december 20-a.

Innovációs járulék: az innovációs járu-
lék feltöltési kötelezettség 2012. decem-
ber 1-től hatályos szabályozás. Ennek ér-
telmében erre az adónemre is vonatkozik 
a december 20-i feltöltési kötelezettség, 
ami fizetési és bevallási kötelezettséget 
is jelent. A fizetési kötelezettség meg-
határozásánál figyelemmel kell lenni 
az adóévben már megfizetett előlegek 
összegére is. Az innovációs járulék elő-
leg fizetési kötelezettség annyiból tér el 
az egyéb adónemektől, hogy ennél az 
adónemnél az adóévre fizetendő  utolsó 
negyedéves előleget, melynek a fizetési 
határideje január 20-a lenne, már most, 
december 20-val ki kell fizetni.  Az inno-

vációs járulék feltöltési kötelezettségé-
nek összegét a 1301-es nyomtatványon 
kell bevallani.

Energiaellátók jövedelemadója: ez az 
adónem szűk vállalkozói réteget érint, 
de mivel ennek az adónak a feltöltési 
kötelezettsége is december 20-a, ér-
demes néhány szóban megemlíteni. A 
feltöltési kötelezettség azt az adóalanyt 
érinti, akinek az adóévet megelőző év-
ben az éves szinten számított árbevéte-
le meghaladta az 50 millió forintot. Az 
adót a várható adó összegének 90%-ig 
kell feltölteni.

A különböző adónemek feltöltési kö-
telezettségének teljesítése csak az adó-
zók és a könyvelők szoros együttműkö-
dése alapján tud létrejönni. Ahhoz, hogy 
a könyvelő a megfelelő adatot tudja be-
vallani, ismernie kell az adózó 2013-as 
adóévre még várható bevételeinek és 
kiadásainak tervezetét. Egy könyvelő a 
legjobb esetben a novemberi állapot-
nak megfelelően tud számolni, ezért 
nagyon fontos, hogy az adózó a legjobb 
tudása szerint tájékoztassa a könyvelőt 
minden olyan adatról, mely az adó szá-
mításánál még várhatóan figyelembe 
vehető.

forrás: www.konyvelo.blogspot.com 
Pósa Lívia

Vissza a munkaerőpiacra
Több ezer megváltozott munkaképességű ember elhelyezkedését segíti a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal uniós tá-
mogatással. Heves megyében több mint négyszázan vesznek részt a programban.

‘Egri Hitel’ mikro-, kis- és középvállalkozásoknak
a Heves Megyei Vállalkozás- és Területfejlesztési Alapítvánnyal

Maximum igényelhető hitelösszeg:  
– Beruházási hitelcél esetén 10 000 000 Ft
– Forgóeszköz hitelcél esetén 6 000 000 Ft 
Futamidő:  
– Beruházás esetén: maximum 10 év
– Forgóeszköz hitel esetén: maximum 3 év
Hitelkamat: 2,5% (Az első 3 évben. Hosszabb futamidő esetén a  3. évet követően 4,5%)

Feltétel: Egri helyi adót folyamatosan és pontosan fi zető vállalkozások részére
Saját erő mértéke: 10%
Hitel biztosítéka: forgalomképes ingatlan (A konstrukció a forrás erejéig tart.)

Az Alapítvány elérhetőségei:
Heves Megyei Vállalkozás- és Területfejlesztési Alapítvány 
3300 Eger, Trinitárius u. 2.  Tel.: (06 36) 410 724  www.hmvk.hu

Közel tizenkét milliárd forintot fordít 
a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális 
Hivatal idén a megváltozott munkaké-
pességű emberek elhelyezkedésének 
elősegítésére. Országosan tizenhárom-
ezer embert szólít meg a program. Kép-
zéseken, kompetenciafejlesztéseken 

vezetik vissza a munkaerőpiacra a részt-
vevőket. Heves megyében Egerben, 
Hevesen, Gyöngyösön és Hatvanban 
kérhetnek segítséget az érdeklődők.

Eger is elkötelezett a megváltozott 
munkaképességűek ügyével kapcso-
latban – fogalmazott Habis László pol-

gármester. Az Agria Humán idén 420 
főt foglalkoztatott Egerben. Sós István 
elmondta: várhatóan jövőre bővülni 
fog a foglalkoztatottak köre.

A támogatásokról és a programról 
egész napos konferencián tudhattak 
meg többet az érintettek.
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TAKARÍTÓszOlgálAT egeR
(06 20) 9359 211

épülettakarítás. szalagfüggöny-, 
szőnyeg-, kárpittisztítás, 

szőnyegtisztítógép-kölcsönzés 
házhozszállítással, magánszemélyeknek 

és cégeknek egyaránt.

Lichtmatrix Technológia 
felhasználásávalÖKO TAKARÍTás

GUMI NÍVÓ 
Gumiszerviz és kereskedés

3300 EGER – DEMÉNDI ÚT 18.

(+36 30) 302 1417

TÉLIGUMI-
VÁSÁR

már 7500 Ft
-tól kaphatók

„Dolgozz itthon!”
Elsősorban a magasabb fizetés miatt mennek külföldre dolgozni a fiata-
lok. Többek között ezt állapította meg a HKIK Dolgozz itthon program-
ja. Felmérést készítettek az elvándorlás okairól. Az eredmények alapján 
most olyan stratégiai megoldásokat terveznek, amelyek kedvező feltéte-
leket teremtenek az itthon maradó fiatal munkavállalóknak.

A migráció okai között a fizetés, 
a hazai munkakörülmények és az 
általános társadalmi bizonytalanság 
szerepel. A kamara száz külföldön 
dolgozó magyart kérdezett arról, 
hogy miért külföldön vállalt munkát. 
Az okok között elsősorban a jobb 
bérezés szerepelt, de volt aki tapasz-
talatszerzés, vagy nyelvtanulás miatt 
hagyta el hazánkat. A külföldre ván-
dorlók háromnegyede 31 év alatti, 
felsőfokú képesítéssel rendelkező 
fiatal. A legtöbben Angliában, Né-
metországban, Spanyolországban 
vállaltak munkát. Habis László pol-
gármester azt mondta: ösztönözni 
kell a munkahelyteremtő beruhá-
zásokat, erre példaként az Agria vál-
lalkozói parkot és a Déli iparterület 

fejlesztését említette. A fiatal vállal-
kozóknak kedvezményeket adna 
a város, de segítik a letelepedést is. 
Hamarosan teljesen felújítják a Gar-
zonházat, idei is kedvező feltételek 
mellett költözhetnek a fiatalok. Dr. 
Bánhidy Péter az iparkamar elnöke 
szerint kulcsfontosságú a megfelelő 
környezet megteremtése. A felmé-
résből kitűnt az is, hogy a hazaté-
rés szándékát illetően a legtöbben 
bizonytalanok. De a visszatérők is 
a legnagyobb arányban Budapes-
ten vagy a Dunántúlon vállalnának 
munkát, kevesen térnének vissza 
Heves megyébe. A kamara, az ön-
kormányzat és a kormányhivatal 
közös stratégiai megoldásokon dol-
gozik.

Széchenyi 
Programiroda
Két és fél év alatt több mint 1200 pályázat koor-
dinálást segítette Heves megyében a Széchenyi 
Programiroda. 2007 óta 195 milliárd forint érté-
kű uniós támogatás érkezett Heves megyébe. 
Az egri székhelyű irodában az indulás óta 2100 
ügyfélnek tudtak segíteni. Az iroda működésé-
ről konferencián számoltak be az érdeklődők-
nek. 

Egerben indult a Széchenyi Programiroda ha-
gyományos őszi konferenciasorozata. A prog-
ramirodák két és fél éve kezdték meg műkö-
désüket. Feladatuk, hogy ingyenes segítséget 
nyújtsanak az uniós pályázatok iránt érdeklő-
dőknek. A tanácsadók nemcsak az indulásban, 
hanem a lebonyolításban is segítenek, céljuk, 
hogy meggyorsítsák a források lehívását. A 
konferenciasorozat egri állomásán dr. Nyitrai 
Zsolt országgyűlési képviselő arról beszélt, 
hogy az unió egy lehetőség amivel élni kell. 
Minél több forrást kell kiharcolni az országnak, 
a pénzeket pedig jól kell elkölteni. Deé And-
rás a Széchenyi Programiroda Észak-magyar-
országi regionális igazgatója az iroda elmúlt 
két és fél éves tevékenységét értékelte. Mint 
mondta: az egri székhelyű iroda az országos 
adatokhoz viszonyítva is jól teljesített. Jelen-
tős szerepet vállaltak a kifizetések meggyor-
sításában. Szabó Róbert a megyei közgyűlés 
elnöke bemutatta a megye területfejlesztési 
koncepcióját és a hozzá kapcsolódó program-
alkotás feladatait. Az országban egyébként 37 
Széchenyi Programiroda működik 169 tanács-
adóval. Az irodák már a következő 2014-2020-
as pályázati időszakra készülnek. A konferen-
ciasorozat december hatodikán zárul, addig 
az ország mind a 37 kirendeltségére eljutnak. 

Az egri, déli iparterület kármentesítése

Egy sikeres pályázatnak köszönhetően Eger Önkormányzata további beruházá-
sokra, és új munkahelyek teremtésére tesz alkalmassá egy, az Egri Ipari Parkban 
található, jelenleg szennyezett területet.

Eger Önkormányzata a KEOP-2.4.0/2F/09-11-2011-0008 azonosítószámú 
„Eger, Ipari park 9847 hrsz-ú ingatlan és környékének kármentesítése” tárgyú 
projektje megvalósítására az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív 
Program (KEOP) keretében 100 %-os, összegszerűen 932.548.982 Ft támoga-
tásban részesült. A közbeszerzési eljárás során kiválasztott kivitelező 2013. 
szeptember 18-án megkezdte a munkát.

A kármentesítési projekt célja az, hogy az Eger Ipari Park 9847 hrsz-ú ingatlan, 
illetve közvetlen környezetének szennyezéséből adódó kockázatokat a hatósági 

előírások szerint megszüntesse. A projekt feladata, hogy az Ipari Park területén 
elhelyezkedő, a korábbi ipari tevékenység következtében olajszármazékokkal 
szennyezett talajvizet helyben megtisztítsa. 

A projekt eredményeképpen a szennyezés környezeti kockázata az elfogadható 
szintre csökken, a terület környezeti állapota megfelel majd a hazai, és uniós kör-
nyezetvédelmi jogszabályokban előírt követelményeknek.

A kivitelezés elsődlegesen az Ipari Park déli felén elhelyezkedő Bosch Rexroth 
Pneumatika Kft. területén zajlik a környező érintett tulajdonosokkal szoros 
együttműködésben.

A munka elvégzése után 5 éves utókövetési időszak kezdődik: a mindenkor ille-
tékes hatóság – a várossal karöltve – folyamatosan monitorozza majd a kármene-
tesítés eredményét, és a további szennyezések megelőzését. 




