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A tehetséget, a példamutatást 
ismerték el
Hetedik éve díjazza a sport, a kultúra, a művé-
szet, illetve a tudomány területén kiemelkedő 
tevékenységet végzők  munkáját  a Vállalko-
zók Országos Szövetségének megyei szerve-
zete. Idén a tíz jelölt közül három Príma díjast 
választott  ki a kuratórium. Egy személyről 
a közönség dönthetett. Bodnár Pál, a VOSZ 
Heves Megyei Szervezetének elnöke szerint 
egyre nagyobb presztízse van a megyei Príma 
díjnak, ahol már a jelöltség is elismerésnek 
számít.  

A Cantus Corvinus Vegyeskar, Csányi Barna 
pedagógus és Dargay Lajos szobrászművész 
kapta idén   a megyei Príma-díjat és az azzal járó 
egymillió forintot. A Heves megyei Prima Gála 
előkészítésében és a műsor megszervezésében 
végzett hétéves munkájáért  kitüntették Berecz 
Klárát.   A közönségdíjat Gonda László és Báder 
Ernő előadóművészek vehették át. 

Az Év vállalkozója elismeréseket, melyet idén 

nyolcan vehettek át. Jakab Zoltán, a Városgon-
dozás Eger Kft. ügyvezető igazgatója, Gál La-
jos bútoripari vállalkozó, Bolyki János borász, 
Hervai Róbert, egy egri italnagykereskedés 
vezetője, Sohajda Jánosné,  gyöngyösi  taka-
rékszövetkezeti  vezető,  valamint Tóth László 
faipari mérnök, Zele Sándor  építési vállalkozó, 
prof. dr. Vasas Joachim, az Egri Kereskedelmi, 
Mezőgazdasági és Vendéglátóipari Szakközép-
iskola igazgatója. 

A VOSZ elnökségének döntése alapján 76 vál-
lalkozó vehette át az országos ünnepségen az  
„Év Vállalkozója” díjat (képünkön), köztük öt He-
ves megyei. A VOSZ Év Vállalkozója Heves me-
gyei díjazottjai: Nagy Lajos ügyvezető, HESI Kft., 
Gödri István, ügyvezető, BOSCH Rexroth Pneu-
matika Kft., Rácz József, ügyvezető, Egri Korona 
Borház Kft., Farkas András, ügyvezető, G&A 95 
Kft., Valaska József, az, Mátrai Erőmű Zrt. igazga-
tóságának elnöke.

Navracsics Tibor miniszterelnök-helyet-
tes, közigazgatási és igazságügyi mi-
niszter december 17-én kinevezte a 
já rási hivatalok vezetőit. Vidéken 175 
járási hivatal és a fővárosban 23 kerületi 
hivatal kezdi meg működését a fővárosi 
és megyei kormányhivatalok szervezeti 
egységeiként, hogy a megyei szintén 
alacsonyabb államigazgatási feladato-
kat ellássák. 

A járások kialakításának alapelve az 
volt, hogy a megyék határaihoz igazod-
va az állampolgárok számára biztosítsa 
az államigazgatási szolgáltatásokhoz 
való gyors és könnyű hozzáférést, úgy, 

hogy a jelenleg létező ügyintézési hely-
színek lehetőség szerint maradjanak 
meg.

A januárban induló járási hivatalok 
elsősorban okmányirodai feladatokat, 
a gyermekvédelmi és gyámügyeket, 
valamint egyes szociális, környezet-
védelmi, természetvédelmi igazgatási 
ügyek intézését veszik át a települések-
től. Jövő évtől a járási hivatalokon belül 
szakigazgatási szervként fog működni 
a járási gyámhivatal, a járási állategész-
ségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatal, 
a járási földhivatal, a járási munkaügyi 
kirendeltség.

Kinevezték a járási hivatalok vezetőit
A járási hivatalvezetők 

Heves megyében

Bélapátfalvai: Tamasi-Deli Liliána
Egri: Dr. Boncz László
Füzesabonyi: Lukács Balázs
Hatvani: Imre Zsolt
Hevesi: Dr. Tóthpál Csaba
Gyöngyösi: Dr. Bekecs Andrea
Pétervásárai: Dr. Nagy Tibor

Forrás: Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium, Sajtó Főosztály

Megnyílt az Imola Hotel Platán
Átadták a Hotel Platánt. Három bel-
téri medence és egy kinti kénes vizű 
ülőmedence. Gyógyászat, wellness és 
szépségápolás és fogászati részleg is 
van. Harminckét szoba és 19 lakosz-
tály – ez utóbbiak mindegyik erkéllyel. 
A Hotel Platán energiatudatosan épült 
– zöldtetőt alakítottak ki, napkollektort 
és falfűtést alkalmaznak.  Az egész szál-
loda a skandináv ízlésvilágot tükrözi. 

A szokásos megnyitóktól eltérően elő-
ször a szállodát, a szobákat nézték meg 
a vendégek. Tóth Imre, az Imola cégcso-
port tulajdonos-ügyvezetője azt mond-

ta: mindig is furcsállta, hogy először 
beszélnek valamiről, aztán nézik meg. 
Most megfordították a sorrendet.  Az 
épület több mint nyolcezer négyzetmé-
teres és 1,7 milliárd forintba került. 450 
millió forint uniós támogatást nyertek a 
beruházáshoz. Tavaly májusban tették le 
az alapkövet. Szócska Miklós egészség-
ügyért felelős államtitkár azt mondta: 
a gyógyturizmus sok illúzióval övezett 
ágazat, de sok a buktató is. A szállodát 
a nemzetközi gyógyturizmus szentélyé-
nek nevezte, és azt ígérte, minden esz-
közzel támogatni fogják, és mintapro-

jektként fogja mutogatni. Habis László 
polgármester szerint időnként kell ál-
modni, nagy célokat kitűzni. Eger sok 
mindent elért a turizmusban, a 23 me-
gyei jogú város között rendszerint a 2. 
a vendégéjszakákat tekintve.  A polgár-
mester úgy véli: új, igényes vendégkör 
látogat majd Egerbe, és meg van arról 
győződve, hogy ebből mindenki profitál. 
Batta Péter, a norvég ingatlanközvetítő 
elnöke szerint az átadás napja nagy nap 
a cégnek, Egernek és sok norvégnak. Je-
lentkeztek már be a szállodába betegek 
és úszócsoportok Norvégiából.

Stabilitás és 
változás
Számos kérdésben adott számot a 2012-es év munká-
járól Habis László polgármester a sajtó jelenlétében.  
Az oktatásügy átalakítása, a városmarketing, új ren-
dezvények, fejlesztések, kulturális koncepció – címsza-
vakban összegezve a legfőbb témák. A város legna-
gyobb beruházása kapcsán a városvezető elmondta: 
jó ütemben halad a belváros-rehabilitáció. Elkészült a 
Bartakovics Béla Művelődési Ház, a Senator-ház, vala-
mint a Kálvin-ház homlokzatának felújítása. Januárban 
tovább folytatódnak a munkálatok. Rátkai Attila főépí-
tész ennek kapcsán hangsúlyozta: a beruházásnak kö-
szönhetően nemcsak egyes tereket újítanak fel, hanem 
egy egységes és összefüggő belvárosi térrendszer jön 
létre. A szakemberek a sajtótájékoztatóhoz kapcsolód-
va egyúttal fel is keresték a főbb helyszíneket az újság-
írókkal. A tájékoztató résztvevői egy különlegességet, 
a Valide Sultana fürdőt is meglátogatták. (tveger.hu)
 (Fotó: Nemes Róbert)
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Segítség a pályázóknak
2012 novemberében országos szak-
mai fórumsorozatot tartott a Széchenyi 
Programiroda. A Hotel Egerben meg-
tartott rendezvény után megkértük 
Deé Andrást, a Programiroda Észak-
magyarországi regionális igazgatóját 
foglalja össze az elmúlt egy év esemé-
nyeit, és körvonalazza a Programiroda 
jövőjét, jövőbeni terveit, feladatait.

– Egy évvel ezelőtt az egri iroda 
megnyitója alkalmából beszélget-
tünk. Miben látja a Széchenyi Prog-
ramiroda jelentőségét az elmúlt egy 
év tükrében?

– A Programiroda tevékenysége az 
elmúlt egy évben már túlmutatott az 
egyszerű pályázati információk közlé-
sén. Természetesen továbbra is ellátjuk 
ezt a feladatot, segítjük a forrásazo-
nosítást, a projektek generálását, de 
tudatosítani szeretnénk a jövő poten-
ciális pályázóiban, hogy ne féljenek a 
pályázatoktól, a pályázatok révén olyan 
külső támogatási forráshoz juthatnak, 
ami ebben a mostani gazdasági hely-
zetben könnyíti a vállalkozások, a civil 
szervezetek, egyáltalán a gazdasági 
élet szereplőinek tevékenységét. Heves 
megyében, ebben az évben eddig 1189 
ügyfelünk volt. Személyesen 2612 alka-
lommal kerestük fel partnereinket, 683 
különböző pályázattal kerültünk vala-
milyen kapcsolatba, az ötlet megfogal-
mazásától, a kivitelezésen át, a fenntar-
tási időszakkal bezárólag nyújtottunk 
segítséget a kedvezményezetteknek.

Mindenki rendelkezésére állunk, de a 
Széchenyi Programiroda munkájára lát-
hatóan leginkább a kis- és középvállal-
kozásoknak van szükségük. Ez a réteg 
tudja a legnehezebben megfizetni a 
projekt végrehajtását segítő szakértő-
ket. A tanácsadó kollégáim térítésmen-
tesen kísérik végig egy-egy pályázat 
sorsát, segítik az ügyfeleket a tervezés-
től, a fenntartási időszak végig, amíg az 
ügyfél igényli.

– Mennyire vált ismertté az Önök 
hálózata?

– Jelenleg az országban 22 iroda 
működik, melyek mindegyike Új Szé-
chenyi Terv Infópont is. A régióban a 
három megyei iroda hétköznap 8:30-
17 óra között tart nyitva, minden eset-
ben egy irodavezető és legalább egy 
tanácsadó kolléga várja az ügyfeleket. 
De természetesen emellett a helyszínre 
menve partnereinket telephelyükön-
székhelyükön folyamatosan látogatjuk. 
Az elmúlt egy év során 4 konferenciát 

tartottunk, és havonta átlagosan 7-8 
olyan szakmai fórumot, ahol az ügyfe-
lek tájékoztatást kaphattak a pályázati 
kiírásokon túl a megvalósítás során 
felmerülő kérdések megoldására is. He-
ves megyében fórumainkat összesen 
684-en látogatták. Azt tapasztalom, 
hogy egyre ismertebbek vagyunk, és 
a térítésmentes szakmai segítségünkre 
egyre többen tartanak igényt.

– Történt valamilyen változás a 
Széchenyi Programiroda működésé-
vel kapcsolatban?

– Működésünkben változás nem tör-
tént. A szakmai felügyelet tekintetében 
november 1-től átkerültünk a Minisz-
terelnökséghez, a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztériumtól. 

– Ez jelent valami változást a mun-
kájukban?

– Eddigi feladatainkon túl várhatóan 
új feladatokat fogunk kapni. Megma-
rad a tanácsadói hálózat működtetése, 
továbbá a 2014–2020-as időszakban a 
határon átnyúló uniós fejlesztések me-
nedzselése is a feladataink közé fog tar-
tozni, illetve a következő programozási 
időszak területi alapú tervezés koordi-
nációjának támogatása is. 

– Mit gondol a jövő évről?
– A 2013-as év az utolsó, ebben a 

hét éves pénzügyi ciklusban. Az Euró-
pai Uniós forrásokból, jelenleg több 
mint 3200 milliárd forint van kifizetve. 
Úgy gondolom, hogy 2013 év végéig 
legfontosabb feladatunk az lesz, hogy 
tevékenységünkkel hozzájáruljunk a ki-

fizetések gyorsításához. Ezt az elakadt 
projektek segítésével, a pályázatok 
megvalósítása során a kedvezménye-
zettek számára biztosított folyamatos 
szakmai támogatás biztosításával tud-
juk elérni. Ezek mellett lesznek új fel-
adataink is. A cél az lenne, hogy minden 
Magyarországnak szánt euro kifizetésre 
kerüljön, és egyetlen euro centet se 
kelljen visszafizetni Brüsszelnek.

A jövő év mindenképpen felkészü-
lés lesz a 2014–2020-as európai uniós 
pénzügyi időszakra is. Ahhoz, hogy a 
következő 7 évben tudjuk, hogy a te-
rületeknek, a vállalkozásoknak milyen 
fejlesztésekre van szükségük, mik az 
igényeik, miket szeretnének megvaló-
sítani kiváló alap, a Programiroda által 
nyújtott országos lefedettség, az, hogy 
az ország minden térségében ott va-
gyunk, és kapcsolatban vagyunk az 
önkormányzatokkal, vállalkozásokkal, 
civil szervezetekkel, mindenkivel, akik 
az európai uniós forrásra pályázhatnak.

– Mi jelentené Önnek a legna-
gyobb szakmai sikert a jövő évben?

– Számomra a legnagyobb szak-
mai sikert az jelentené, hogy ha a mi 
hathatós segítségünkkel, az uniós for-

rásfelhasználás maximális lenne, és 
a Magyarországnak szánt összes EU-
támogatás lehetőség szerint az utolsó 
euro centig lehívásra kerülne, és ennek 
hatására pedig minél több fejlesztés 
valósulna meg az országban, a régió-
ban és itt Heves megyében. ba

 (Fotó: Vozáry Róbert)

Mint ismert, Nyitrai Zsolt még a törvény 
tárgyalása előtt párbeszédre hívta az 
egri borvidék szőlőtermelőit és borá-
szait. A fórumon elhangzott észrevéte-
lek közül a honatya többet beépített a 
törvényhez benyújtott módosító javas-
lataihoz.

Az egri országgyűlési képviselő az 
általános vitában utalt is erre a találko-
zóra, amikor arról szólt, hogy a borá-
szok egyértelműen megfogalmazták: a 
származás- és eredetvédelem a legfon-
tosabb feladat, méghozzá azért, mert 
pusztán ebben a mezőben tudnak ver-
senyképesek lenni például a chilei vagy 
az olasz borokkal szemben.

Hozzátette azt is, hogy az Egri borvi-
dék képviselőjeként nemes kötelessé-
gének tartja, hogy minden, a borvidék 

Új hegyközségi törvény, versenyképes 
hazai bor
Nyitrai Zsolt módosító javaslataival az Országgyűlés elfogadta a hegyközségekről szóló új 
törvényt

szempontjából fontos szabályozási 
kérdésben ismertesse a véleményü-
ket.

Nyitrai Zsolt módosító javaslatait 
tehát elfogadta az Országgyűlés. Az 
egyik lényege: a hegyközségi járulék 
alapjának a meghatározását szabályoz-
zák azért, hogy ne lehessen azt a borá-
szokra nézve diszkriminatívan megha-
tározni. A másik módosító javaslat arra 
irányult, hogy az Európai Gazdasági 
Térség országaiból importált további 
feldolgozásra szánt borokra is kiterjed-
jen a járulékfizetési kötelezettség. Ez 
kiküszöböli majd a magyar termelők 
versenyhátrányát.

Végül a hegyközségi döntéshozatal 
során a küldöttet az őt delegáló hegy-
községnek a hegybíró által nyilvántar-

tott területe alapján minden megkez-
dett hektár után egy szavazat illeti meg 
azzal, hogy egy küldött legfeljebb a sza-
vazatok többségét el nem érő számú 
szavazattal rendelkezhet. Ez kisebbség-
védelmi okoból biztosítja, hogy azon 
borvidékek esetében, ahol kevés (2-3) 
hegyközség van, ne születhessen olyan 
döntés, amely valamely hegyközség 
kizárólagos szavazattöbbségével kerül 
elfogadásra.

A törvény elfogadását követően 
Nyitrai Zsolt kijelentette: örül, hogy 
minhárom módosító javaslata beleke-
rült a törvény végleges szövegébe, s bí-
zik abban, hogy ezzel hozzájárulhatott 
mind a hazai, mind pedig az egri borá-
szok érdekeinek védelméhez, valamint 
versenyképességük növeléséhez.

Pályázati felhívás
Az Egri Városfejlesztési Kft., mint Közvetítő Szervezet pályázatot hirdet a „Dobó tér – Eger patak 
– belvárosi térsor funkcióbővítő rehabilitációja” című projekt keretében helyi környezettudatos-
ságot erősítő akciók és helyi kötődést, identitást erősítő akciók célterületekre elkülönített prog-
ramalap felhasználásával megvalósuló társadalmi célú, non-profit mini-projektek támogatására 
két fő pályázati témakörben:
1.  ÉMOP-2009-3.1.2./C-PA-1. – Biztonságos, környezetbarát városi közlekedés elősegítése, nép-

szerűsítése, szemléletformáló akciók Egerben;
2.  ÉMOP-2009-3.1.2./C-PA-2. – Közösségi programok, akciók az egriek helyi kötődésének erősí-

tése és vonzóbb, élettelibb belvárosi közösségi terek kialakítása érdekében.

A részletes Programalap Pályázati csomag elérhető a www.eger.hu és a www.heol.hu honlapokon. 
A Pályázati felhívás és a Pályázati Útmutató nyomtatott formában átvehető a Közvetítő Szervezet 
Irodájában, cím: Egri Városfejlesztési Kft., 3300 Eger, Dobó tér 8. 

A pályázatok benyújtása 2013. január 2. és 2013. március 31. között folyamatosan lehetséges.
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Hungarikum és 
vacsoraszínház
„Egyedi turisztikai szolgáltatások 
kialakítása a Szépasszonyvölgy Kft.-nél” 
(ÉMOP-2.1.1/C-11-2011-0064)

Projekt kezdése: 2012. november 1.
Várható befejezése: 2013. március 30. 

A projekt megvalósítása során teljes körűen akadálymentesített 
étterem alakul ki. Az eddigi hagyományos éttermi vendéglátás 
elsősorban az egri borászatok termékeinek bemutatásával illet-
ve a magyar pálinka, mint hungarikum népszerűsítésével egé-
szül ki. Bor- illetve pálinkakóstolók szervezésével igyekszünk 
népszerűsíteni ezt a két kiváló magyar brandet.

Különösen a szezonon kívüli hónapokban „vacsoraszínház-
ként” is működik majd az étterem, ami azt jelenti, hogy előre 
meghatározott napokon a műfajhoz alkalmas környezetben, 
elsősorban vidám színházi előadások kerülnek bemutatásra 
eddig egyedül álló módon: a vendég részese, részt vevője  az 
előadásnak. „Mindent egy helyen”  rendezvénytervünk szerint 
az eddig is nagy érdeklődésre számot tartó esküvők megszer-
vezését bővíteni kívánjuk azáltal, hogy meghitt és családias 
helyszínt biztosítunk a szertartások lebonyolításához bel- és 
kültéren egyaránt. 

Megnyílt a Tisza-tó  
Programiroda  
Poroszlón
Poroszlón megnyílt a Tisza-tó Programiroda, amely a térség te-
lepüléseinek, vállalkozásainak európai uniós projektekben való 
részvételéhez nyújt segítséget.

Lipcsey György programve-
zető jelentette be, hogy 2012. 
december 3-án hivatalosan is 
megkezdte működését a po-
roszlói Ökocentrumban a Ti-
sza-tó Programiroda, amelynek 
feladatai közé tartozik a 2012–
2014 között megvalósítandó 
uniós pályázatok támogatása, 
valamint a 2014–2020-as EU 
költségvetési időszakra vonat-
kozó területfejlesztési progra-
mok tervezésének támogatása. 
A program vezetője a Tisza-tó 
Nemzeti Program egyik elemét 
emelte ki: november 30-án 
megtörtént a Tiszafüred-Hor-
tobágy között megvalósuló 
kerékpárút projekt támogatási 
szerződésének aláírása. 

Szabó Róbert, a Heves Megyei 
Közgyűlés, egyben a Tisza-tavi 
Területfejlesztési Tanács elnöke 
kiemelte, hogy a Tisza-tó nagy 
gazdasági potenciállal rendel-
kezik, ám mivel négy megye 
határán fekszik, így komplex 
projektekkel eddig nem lehe-

tett a térséget eredményesen 
fejleszteni. Hozzátette, hogy 
közel két éves munka eredmé-
nye a Tisza-tavi Kódex, melyet a 
Tisza-tó törvény elfogadtatása 
követhet: ez szabályozza majd 
a fejlesztési folyamatokat. Az el-
nök beszéde végén a Tisza-tavi 
Nemzeti Program megalkotá-
sának szükségességét hangsú-
lyozta, amelynek koordinálá-
sában a Tisza-tó Programiroda 
kulcsszerepet lát majd el. 

A rendezvényen jelen volt 
Molnár Anita, a Tisza-tavi és 
Észak-Magyarországi Regio-
nális Marketing Igazgatóság 
regionális igazgatója, aki rö-
vid tájékoztatót tartott most 
nyíló pályázati lehetőségek-
ről, amelyek középpontjában 
az akadálymentes turizmus 
áll. A rendezvényen köszön-
tőt mondott Kovács Sándor, a 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Közgyűlés elnöke és Borne-
misza János, Poroszló polgár-
mestere is.

Dinamikusan 
fejlődik 
Felsőtárkány
Ünnepélyes keretek között adták át Felsőtárkányban 
a Faluház tetőterében kialakított új helységeket. 
Nyitrai Zsolt országgyűlési képviselő a településen 
várható további fejlesztésekről – új híd és sportcent-
rum építéséről – is szólt az eseményen.

Az ünnepségen, amelyen jelen volt dr. Juhász At-
tila helyi polgármester és dr. Pajtókné dr. Tari Ilona 
az EKF docense, Nyitrai Zsolt honatya elmondta: a 
2010-ben elkezdett beruházások a tavaly átadott – 
135 millió forintból épült – Faluház mostani bővíté-
sével tovább folytatódnak Felsőtárkányban. Ezúttal a 
tetőtér beépítése, hasznosítása történt meg, ennek 
eredményeként a Bükk-MAK LEADER Képzési Köz-
pont – amely 44 település oktatási központjaként 
működik – számára megfelelő tereket alakítottak ki. 
A Leader pályázat 20 millió forintos támogatásához a 
község 3 milliós önerővel járult hozzá. Az új helyisé-
gekben sok más tevékenység mellett lehetőség lesz 
a helyi vállalkozók képzésére is.

Ugyanakkor a fejlesztések folytatódnak, a közeljö-
vőben elkezdődik egy immár húszéves álom meg-
valósítása, a híd megépítése, valamint egy korszerű 
sportcentrum kialakítása is. Nagyon fontos hang-
súlyozni – tette hozzá Nyitrai –, hogy Felsőtárkány 
az idén nem kevesebb, mint 140 millió forint állami 
támogatást kapott, továbbá a kormány kezdemé-
nyezésére életre hívott lehetőség folytán 110 millió 
jutott a településnek a cégek által befizetett társa-
sági adóból. Azt a tényt sem szabad figyelmen kívül 
hagyni, hogy a kormány adósságátvállalása kapcsán 
a település 30 milliós hiteltől szabadul meg, aminek 
szintén kedvező hatása van a település fejlődésére.

Végül dr. Juhász Attila polgármester vezette körbe 
a vendégeket a Faluház új helyiségein. Mint elmond-
ta, olyan kitűnő pályázatot sikerült összeállítaniuk 
a Felsőtárkányi Polgármesteri Hivatal dolgozóinak, 
hogy szinte biztosra vették: munkájukat siker koro-
názza.

Tisztújító 
közgyűlés
Az Eger Térsége TDM Egyesület tisztségviselő-
inek megbízatása 2012. no vem ber 30-án lejárt. 
Ennek következtében új felügyelő bizottsági, és 
elnökségi tagokat, továbbá elnököt kellett válasz-
tani. Az októberi közgyűlés után egy jelölő bizott-
ság kezdte meg a munkáját az egyesület tagságá-
nak véleményét kikérve.

A jelölő bizottság javaslatára a tisztújító köz-
gyűlést 2012. november 28-án tartották a Heves 
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara tanácster-
mében. A jelenlegi elnök a közgyűlés megnyitá-
saként beszámolt az elmúlt három évben végzett 
munkáról, valamint a projekt teljes megvalósítá-
sa érdekében még elvégzendő feladatokról. (Egri 
Térségi Turisztikai Desztináció Menedzsment 
Egyesület Fejlesztése, ÉMOP-2.3.1-2009-0018. 
Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott 
támogatás összege: 96 136 847 Ft.)

A beszámolót hozzászólások és vita követte. 
Végül a Közgyűlés elfogadta az elnöki beszámolót 
és a szóbeli kiegészítést. Ezután került sor a kö-
vetkező tisztségviselők megválasztására:

Az elnök: Pataki Sándor. Az elnökség tagjai: Pa-
taki Zsuzsanna (Művészetek Háza Eger Nonprofit 
Kiemelkedően Közhasznú Kft., Eger Helyi TDM); 
Kazárné Kalber Nikolett (Matyóföldi Idegenforgal-
mi Egyesület, Mezőkövesd Helyi TDM); Szádeczky 
Kornélia (Gyógyvizek Völgye Egerszalók-Demjén-
Egerszólát TDM); dr. Mengyi Roland (Borsod-Aba-
új-Zemplén Megyei Közgyűlés).

A felügyelő bizottság tagjai lettek: Juhász Ger-
gely (Kaptárkő Természetvédelmi és Kulturális 
Egyesület); Vasas Lajosné (Eger Körzete Kistér-
ségi Területfejlesztési Önkormányzati Társulás); 
Péter Zoltán (Bogács Község Önkormányzata).

Az újonnan megválasztottak három évig tölt-
hetik be tisztségüket, addig is évente számot kell 
adniuk az elvégzett munkáról.

Agria Vállalkozói Park
Sikeresen befejeződött az „Eger-Felnémet volt kőfeldolgozó te lep 
revitalizációja, építési beruházás (volt OMYA telep)” című pro-
jekt (ÉMOP-1.1.1/D-2kör-2009-0001). Várják azoknak a mikro-, 
kis- és középvállalkozások jelentkezését, akik tevékenységüket 
EU-szintű telephelyek kialakításával kívánják megvalósítani, 
vagy tovább folytatni. Bővebb információ: EVAT Zrt., 3300 Eger, 
Zalár u. 1–3. Tel.: (+36 36) 511 730 • E-mail: evat@evatzrt.hu.
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1 kedd Újév, Fruzsina
2 szerda Ábel
3 csütörtök Genovéva, Benjámin
4 péntek Titusz, Leona
5 szombat Simon
6 vasárnap Boldizsár
7	 hétfő	 Attila,	Ramóna
8 kedd Gyöngyvér
9 szerda Marcell
10 csütörtök Melánia
11 péntek Ágota
12	 szombat	 Ernő,	Cézár
13 vasárnap Veronika
14	 hétfő	 Bódog
15	 kedd	 Lóránt,	Loránd
16 szerda Gusztáv
17	 csütörtök	 Antal,	Antónia
18 péntek Piroska
19	 szombat	 Sára,	Márió
20 vasárnap Fábián, Sebestyén
21	 hétfő	 Ágnes
22	 kedd	 Vince,	Artúr
23	 szerda	 Zelma,	Rajmund
24	 csütörtök	 Timót,	Xénia
25 péntek Pál
26 szombat Vanda, Paula
27 vasárnap Angelika, Angéla
28	 hétfő	 Károly,	Karola
29	 kedd	 Adél
30 szerda Martina, Gerda
31 csütörtök Marcella

1 péntek Ignác, Virginia
2	 szombat	 Karolina,	Aida
3 vasárnap Balázs
4	 hétfő	 Ráhel,	Csenge
5 kedd Ágota, Ingrid
6	 szerda	 Dorottya,	Dóra
7	 csütörtök	 Tódor,	Rómeó
8	 péntek	 Aranka
9	 szombat	 Abigél,	Alex
10 vasárnap Elvira
11	 hétfő	 Bertold,	Marietta
12 kedd Lívia, Lídia
13 szerda Ella, Linda
14 csütörtök Bálint, Valentin
15	 péntek	 Kolos,	Georgina
16 szombat Julianna, Lilla
17 vasárnap Donát
18	 hétfő	 Bernadett
19 kedd Zsuzsanna
20	 szerda	 Aladár,	Álmos
21	 csütörtök	 Eleonóra
22 péntek Gerzson
23	 szombat	 Alfréd
24 vasárnap Mátyás
25	 hétfő	 Géza
26 kedd Edina
27 szerda Ákos, Bátor
28 csütörtök Elemér

1	 péntek	 Albin
2 szombat Lujza
3 vasárnap Kornélia
4	 hétfő	 Kázmér
5	 kedd	 Adorján,	Adrián
6	 szerda	 Leonóra,	Inez
7 csütörtök Tamás
8 péntek Zoltán
9 szombat Franciska, Fanni
10 vasárnap Ildikó
11	 hétfő	 Szilárd
12 kedd Gergely
13	 szerda	 Krisztián,	Ajtony
14 csütörtök Matild
15 péntek Nemzeti ünnep, Kristóf
16 szombat Henrietta
17 vasárnap Gertrúd, Patrik
18	 hétfő	 Sándor,	Ede
19	 kedd	 József,	Bánk
20	 szerda	 Klaudia
21 csütörtök Benedek
22 péntek Beáta, Izolda
23	 szombat	 Emőke
24 vasárnap Gábor
25 hétfő Irén, Írisz
26 kedd Emánuel
27 szerda Hajnalka
28 csütörtök Gedeon, Johanna
29	 péntek	 Auguszta
30 szombat Zalán
31 vasárnap Húsvét, Árpád

1 hétfő Húsvét, Hugó
2 kedd Áron
3	 szerda	 Buda,	Richárd
4 csütörtök Izidor
5 péntek Vince
6 szombat Vilmos, Bíborka
7 vasárnap Herman
8	 hétfő	 Dénes
9 kedd Erhard
10 szerda Zsolt
11	 csütörtök	 Leó,	Szaniszló
12 péntek Gyula
13 szombat Ida
14 vasárnap Tibor
15	 hétfő	 Anasztázia,	Tas
16	 kedd	 Csongor
17	 szerda	 Rudolf
18	 csütörtök	 Andrea,	Ilma
19 péntek Emma
20 szombat Tivadar
21 vasárnap Konrád
22	 hétfő	 Csilla,	Noémi
23 kedd Béla
24 szerda György
25 csütörtök Márk
26 péntek Ervin
27 szombat Zita, Mariann
28 vasárnap Valéria
29	 hétfő	 Péter
30	 kedd	 Katalin,	Kitti

1 szerda Munka ü., Fülöp, Jakab
2 csütörtök Zsigmond
3 péntek Tímea, Irma
4	 szombat	 Mónika,	Flórián
5 vasárnap Györgyi
6	 hétfő	 Ivett,	Frida
7 kedd Gizella
8 szerda Mihály
9 csütörtök Gergely
10 péntek Ármin, Pálma
11 szombat Ferenc
12 vasárnap Pongrác
13	 hétfő	 Szervác,	Imola
14 kedd Bonifác
15	 szerda	 Zsófia,	Szonja
16	 csütörtök	 Mózes
17 péntek Paszkál
18	 szombat	 Erik,	Alexandra
19 vasárnap Pünkösd, Ivó, Milán
20 hétfő Pünkösd, Bernát, Felícia
21	 kedd	 Konstantin
22	 szerda	 Júlia,	Rita
23	 csütörtök	 Dezső
24 péntek Eszter, Eliza
25 szombat Orbán
26 vasárnap Fülöp, Evelin
27	 hétfő	 Hella
28 kedd Emil
29 szerda Magdolna
30 csütörtök Janka, Zsanett
31	 péntek	 Angéla,	Petronella

1 szombat Tünde
2 vasárnap Kármen, Anita
3	 hétfő	 Klotild
4	 kedd	 Bulcsú
5 szerda Fatime
6	 csütörtök	 Norbert,	Cintia
7	 péntek	 Róbert
8 szombat Medárd
9 vasárnap Félix
10	 hétfő	 Margit,	Gréta
11 kedd Barnabás
12	 szerda	 Villő
13	 csütörtök	 Antal,	Anett
14 péntek Vazul
15 szombat Jolán, Vid
16 vasárnap Jusztin
17	 hétfő	 Laura,	Alida
18	 kedd	 Arnold,	Levente
19 szerda Gyárfás
20	 csütörtök	 Rafael
21	 péntek	 Alajos,	Leila
22 szombat Paulina
23 vasárnap Zoltán, Szidónia
24	 hétfő	 Iván
25 kedd Vilmos, Viola, Vilma
26 szerda János, Pál
27	 csütörtök	 László
28 péntek Levente, Irén
29 szombat Péter, Pál
30 vasárnap Pál

1	 hétfő	 Annamária,	Tihamér
2	 kedd	 Ottó
3	 szerda	 Kornél,	Soma
4 csütörtök Ulrik
5 péntek Emese, Sarolta
6	 szombat	 Csaba
7 vasárnap Apollónia
8	 hétfő	 Ellák
9 kedd Lukrécia
10	 szerda	 Amália
11	 csütörtök	 Nóra,	Lili
12 péntek Izabella, Dalma
13	 szombat	 Jenő
14 vasárnap Örs, Stella
15	 hétfő	 Henrik,	Roland
16 kedd Valter
17 szerda Endre, Elek
18 csütörtök Frigyes
19 péntek Emília
20 szombat Illés
21 vasárnap Dániel, Daniella
22	 hétfő	 Magdolna
23 kedd Lenke
24	 szerda	 Kinga,	Kincső
25	 csütörtök	 Kristóf,	Jakab
26	 péntek	 Anna,	Anikó
27 szombat Olga, Liliána
28 vasárnap Szabolcs
29	 hétfő	 Márta,	Flóra
30	 kedd	 Judit,	Xénia
31 szerda Oszkár

1 csütörtök Boglárka
2 péntek Lehel
3 szombat Hermina
4 vasárnap Domonkos, Dominika
5	 hétfő	 Krisztina
6 kedd Berta, Bettina
7 szerda Ibolya
8	 csütörtök	 László
9	 péntek	 Emőd
10	 szombat	 Lőrinc
11 vasárnap Zsuzsanna, Tiborc
12	 hétfő	 Klára
13 kedd Ipoly
14 szerda Marcell
15 csütörtök Mária
16 péntek Ábrahám
17 szombat Jácint
18 vasárnap Ilona
19	 hétfő	 Huba
20 kedd Állami ü., István, Vajk
21 szerda Sámuel, Hajna
22 csütörtök Menyhért, Mirjam
23 péntek Bence
24 szombat Bertalan
25 vasárnap Lajos, Patrícia
26	 hétfő	 Izsó
27 kedd Gáspár
28 szerda Ágoston
29	 csütörtök	 Beatrix,	Erna
30	 péntek	 Rózsa
31 szombat Erika, Bella

1 vasárnap Egyed, Egon
2	 hétfő	 Rebeka,	Dorina
3 kedd Hilda
4	 szerda	 Rozália
5	 csütörtök	 Viktor,	Lőrinc
6 péntek Zakariás
7	 szombat	 Regina
8 vasárnap Mária, Adrienn
9	 hétfő	 Ádám
10	 kedd	 Nikolett,	Hunor
11	 szerda	 Teodóra
12 csütörtök Mária
13	 péntek	 Kornél
14	 szombat	 Szeréna,	Roxána
15 vasárnap Enikő, Melitta
16	 hétfő	 Edit
17	 kedd	 Zsófia
18 szerda Diána
19 csütörtök Vilhelmina
20 péntek Friderika
21 szombat Máté, Mirella
22 vasárnap Móric
23	 hétfő	 Tekla
24 kedd Gellért, Mercédesz
25	 szerda	 Eufrozina,	Kende
26 csütörtök Jusztina
27	 péntek	 Adalbert
28 szombat Vencel
29 vasárnap Mihály
30	 hétfő	 Jeromos

1 kedd Malvin
2 szerda Petra
3 csütörtök Helga
4 péntek Ferenc
5	 szombat	 Aurél
6 vasárnap Brúnó, Renáta
7	 hétfő	 Amália
8	 kedd	 Koppány
9 szerda Dénes
10 csütörtök Gedeon
11 péntek Brigitta, Gitta
12 szombat Miksa
13 vasárnap Kálmán, Ede
14	 hétfő	 Helén
15 kedd Teréz
16 szerda Gál
17 csütörtök Hedvig
18 péntek Lukács
19	 szombat	 Nándor
20 vasárnap Vendel
21	 hétfő	 Orsolya
22	 kedd	 Előd
23 szerda Nemzeti ünnep, Gyöngyi
24 csütörtök Salamon
25 péntek Blanka, Bianka
26 szombat Dömötör
27 vasárnap Szabina
28	 hétfő	 Simon,	Szimonetta
29	 kedd	 Nárcisz
30	 szerda	 Alfonz
31 csütörtök Farkas

1 péntek Mindenszentek, Marianna
2	 szombat	 Halottak	napja,	Achilles
3 vasárnap Győző
4	 hétfő	 Károly
5 kedd Imre
6 szerda Lénárd
7	 csütörtök	 Rezső
8 péntek Zsombor
9 szombat Tivadar
10 vasárnap Réka
11	 hétfő	 Márton,	Martin
12	 kedd	 Jónás,	Renátó
13 szerda Szilvia
14	 csütörtök	 Aliz
15	 péntek	 Albert,	Lipót
16 szombat Ödön
17 vasárnap Hortenzia, Gergő
18	 hétfő	 Jenő
19	 kedd	 Erzsébet,	Zsóka
20 szerda Jolán
21 csütörtök Olivér
22	 péntek	 Cecília
23	 szombat	 Kelemen,	Klementina
24 vasárnap Emma
25	 hétfő	 Katalin,	Katinka
26 kedd Virág
27 szerda Virgil
28 csütörtök Stefánia
29 péntek Taksony
30	 szombat	 András,	Andor

1 vasárnap Elza
2	 hétfő	 Melinda,	Vivien
3 kedd Ferenc, Olívia
4 szerda Borbála, Barbara
5 csütörtök Vilma
6	 péntek	 Miklós
7	 szombat	 Ambrus
8 vasárnap Mária
9	 hétfő	 Natália
10 kedd Judit
11 szerda Árpád
12 csütörtök Gabriella
13 péntek Luca, Otília
14 szombat Szilárda
15 vasárnap Valér
16	 hétfő	 Etelka,	Aletta
17 kedd Lázár, Olimpia
18	 szerda	 Auguszta
19 csütörtök Viola
20	 péntek	 Teofil
21 szombat Tamás
22 vasárnap Zénó
23	 hétfő	 Viktória
24 kedd Ádám, Éva
25 szerda Karácsony, Eugénia
26 csütörtök Karácsony, István
27 péntek János
28	 szombat	 Kamilla
29 vasárnap Tamás, Tamara
30	 hétfő	 Dávid
31 kedd Szilveszter

Január Február Március Április Május Június

Július Augusztus Szeptember Október November December
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Hirdetésfelvétel:
(06 30) 254 0755

Eladó lakás Eger Hatvani Hóstya családi házas övezetében.	A	2009-ben	
épült	4	lakásos	társasházban	található	2	szintes,	2	generációs,	külön	be-
járatú	udvari	lakás	alapterülete	114	m2. Tartozik hozzá egy 6 m2-es	eme-
leti erkély, egy 30 m2-es	földszinti	terasz	és	egy	udvari	parkoló.	Bőveb-
ben:	http://www.e-presence.hu/elado_lakas_eger/.	Érd.:	(+36	30)	9636	
701. KISEBB érTéKŰ lAKáS BESzáMÍTáSA lEHETSéGES!

elADÓ!

Az adóelőleg nyilatkozat akár az év 
végén is módosítható 
A munkáltató, kifizető az adóelőleget a 
magánszemély által írásban adott nyi-
latkozat figyelembevételével állapítja 
meg, melyet a magánszemély év köz-
ben bármikor, vagy akár az év végén is 
módosíthat.

A nyilatkozat változtatására nemcsak 
akkor van szükség, ha az abban sze-
replő adatok változnak, hanem annak 
érdekében is indokolt lehet, hogy a 
magánszemély elkerülje az esetleges 

különbözeti-bírság fizetési kötelezett-
séget.

Amennyiben ugyanis a magánsze-
mély által jogalap nélkül érvényesített 
családi kedvezmény, adókedvezmény 
következtében év végén előrelátható-
an 10 ezer forintot meghaladó befize-
tési különbözet mutatkozik, és ennek 
ellenére a magánszemély nyilatko-
zatát időben nem módosítja, akkor a 
különbözet 12 százalékát különbözeti 

bírságként a személyi jövedelemadó 
bevallásban kell feltüntetni és személyi 
jövedelemadóként megfizetni. 

Az adóelőleg-nyilatkozat módosítá-
sával kapcsolatban bővebb tájékozta-
tás kérhető telefonon a NAV Általános 
Tájékoztató Rendszerén (06-40/42-42-
42) keresztül.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Észak-magyarországi Regionális Adó 

Főigazgatósága

Képzések az IPOSZ-nál
A „Munkahelyi képzések támogatása – ernyőszervezeteken ke-
resztül” tárgyú pályázati kiírás keretében, az IPOSZ valósította 
meg a TÁMOP-2.1.4-09/1-2010-0007 számú projektet. 

Ennek célja a mikro- és kisvállalkozások munkavállalóinak, 
vezetőinek és alkalmazásban álló tulajdonosainak képzésével 
a munkaerő versenyképességének, az alkalmazottak foglalkoz-
tathatóságának, a munkahelyi képességeknek és a kommuniká-
ciónak az erősítése volt. 

Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás 
összege 288 000 000  Ft. 

A Projektet az Európai Unió támogatásával az Európai Szo-
ciá lis Alap társfinanszírozza. 

A Projektet felügyeli az ESZA Társadalmi Szolgáltató 
Nonprofit KFT. 

A képzéseken részt vettek: 6 régióban (Közép-Magyarország 
kivételével) székhellyel, illetve telephellyel rendelkező mikro- 
és kisvállalkozások (egyéni vállalkozók, kivéve az adószámmal 
rendelkező szellemi szabadfoglalkozású magánszemélyek, tár-
saságok,  szövetkezetek) munkavállalói, vezető tisztségviselői 
és a vállalkozások működtetésében személyesen közreműködő 
tulajdonosai. 

A képzések a résztvevők számára ingyenesek – 100%-os tá-
mogatottságúak – voltak, a hallgatóknak csak az oktatási napok-
ra való utazás költségét kellett vállalniuk. 

A képzések 2012. május 6-án kezdődtek és 2012. december 
16-án fejeződtek be.  1997 fő, 130 képzési csoportban, 15 féle 
képzési témakörben, 3–30 nap közötti képzési időtartamú tan-
folyamokon gyarapította tudását. 

Összesen 42 ipartestület vállalt aktív mozgósító szerepet a tag-
ság és a területükön működő mikro- és kisvállalkozások tájékoz-
tatásában, a beiskolázásokban és képzések lebonyolításában. 

A 15 képzési témakör: környezetvédelem (megújuló energia), 
EU-ismeretek, angol és német, vállalkozási ismeretek, kommu-
nikációs készségek fejlesztése, értékesítési tréning, tehergépko-
csi-vezetői továbbképzés, női fodrász továbbképzés, kozmetikus 
továbbképzés, női fodrász mestervizsga felkészítés kozmetikus 
mestervizsga felkészítés, sminkes. 

A projekt záró rendezvényét Egerben tartották, a progra-
mon Hancz István, a megvalósításért felelős vezető elmondta: 
a pályázat nagy részét két megyei ipartestület, a Győr-Moson-
Sopron, illetve a a Heves megyei koordinálta.

Cseh István egri ipartestületi elnök hozzátette:  pályázatnak 
nem volt feltétele, hogy a jelentkező ipartestületi tag legyen. Az 
Eger és Vidéke Ipartestületnek 150 tagja van, ami alkalmazot-
takkal együtt is körülbelül 250 embert jelent. Az IPOSZ részéről 
kiemelték, a későbbiekben is szeretnék hasonló programokkal 
segíteni a hazai mikro- és kisvállalkozások alkalmazkodását a 
megváltozott világhoz.

adó	hírek

HAnnA
Tisztánlátó jósnő!

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



TAKARÍTÓszOlgálAT egeR
(06 20) 9359 211

ÖKO TAKARÍTÁS
szalagfüggöny-, szőnyeg-, 

kárpittisztítás és épülettakarítás.
Magánszemélyeknek és cégeknek 

egyaránt.
Lichtmatrix Technológia felhasználásával

Diplomadolgozatok díjazása
A Heves Megyei Mérnöki Kamara idén 
is díjazta a megyéből származó fiatal 
műszakiak diplomadolgozatait.

November 26-án az egri városháza 
dísztermében az energiahatékonysá-
gi  konferenciával egybekötött rendez-
vényen, ünnepélyes keretek közt érté-
kelték a munkákat.

Helyezések
 I. helyezettek: Vincze Ádám építőmér-

nök: Riolittufába vágott barlangfürdő 
mérnökgeológiai és állékonysági vizs-
gálata; Toronyay Péter Áron okl. erdő-
mérnök: EGERERDŐ Zrt. Mátrafüredi 

Erdészetének területén lévő Abasári 
erdőtömb feltáróhálózatának terve.

 II. helyezett: Sas Bernadett építőmér-
nök: Hodász nagyközség szennyvízel-
vezetésének tanulmányterve.

 III. helyezett: Szerencsi Dániel építő-
mérnök:  A budapesti alsó rakpartok 
forgalmi funkcióinak elemzése, egy 
esetleges funkcióváltás lehetőségei és 
hatásai.

 Dicséretben részesültek: Borics Fanni 
földmérő és földrendező mérnök:  Az 
erdélyi kárpótlási folyamat bemutatá-
sa; Bóta Andrea építészmérnök:  Rava-

talozó, Református temető Szilvásvá-
rad; Cseleszki Zsuzsanna könnyűipari 
mérnök: Alapvető élelmiszerek csoma-
golása az esélyegyenlőség jegyében; 
Hajdú Miklós építészmérnök: Borászat, 
Farkasmály; Prokai Márk környezetmér-
nök: A víz, mint hőhordozó közeg alkal-
mazása a távhőtermelési technológiá-
ban az EVAT Zrt példáján keresztül.

Az  elképzelések szerint az ilyen me-
gyei szintű pályázatok lennének jövő-
re  az előselejtezői egy országos – a Ma-
gyar Mérnöki Kamara  által meghirdetett 
– diplomadolgozat pályázatnak. 

Segítség az önkormányzatoknak
Segítséget kapnak a kormánytól az ön-
hibájukon kívül hátrányos helyzetbe 
került, úgynevezett „önhikis” települé-
sek karácsony előtt  - jelentette be dr. 
Nyitrai Zsolt országgyűlési képviselő és 
Horváth László  megyei kormánymeg-
bízott.

Tiszta lappal, biztos háttérrel kezd-
hetik meg a munkát az önhibájukon 
kívül hátrányos helyzetben lévő önkor-
mányzatok január  1-jétől.  1637 hely-
hatóság kapott támogatást a Belügy-
minisztériumtól 27 milliárd 996 millió 

forint értékben – mondta el Dr. Nyitrai 
Zsolt. Az érintett önkormányzatokhoz 
karácsony  előtt érkezik meg az elnyert 
összeg.  A döntés a  121 Heves megyei 
településből  hatvanhetet érint. 

Az elbírálási szempontok között a 
kötelező feladatellátás  veszélyezte-
tettségét, az adósságkonszolidáció 
nagyságrendjét, a szállítói, más tár-
sulással vagy állammal szembeni tar-
tozását vette figyelembe a kormány. 
Ezzel együtt az önkormányzatok adós-
ságrendezése is segít a településeken 

– emlékeztetett Horváth László kor-
mánymegbízott.

Eger az önkormányzati feladatok biz-
tonságos ellátásához ugyancsak egy 
milliárd forint támogatásban részesül.  
Munkahelyteremtésre, energetikai fej-
lesztésekre, nagy beruházásokra és a 
költségvetési feszültségek feloldásá-
ra fordítja majd a város ezt a pénzt – 
mondta el Habis László. A polgármester 
hozzátette: ilyen jellegű egyedi támo-
gatást a mindenkori kormánytól Eger 
sohasem kapott az elmúlt húsz évben.

MEGNYÍLT
EGER 1552 AJÁNDÉKÜZLETE

KÉZZELFOGHATÓVÁ TESSZÜK 
AZ EGRI TÖRTÉNETED!

EGER, DOBÓ TÉR 2.  
EGER1552@EGERTERMAL.HU

TEL.: +36 (30) 755 7757  
1552.EGER.HU

Az Országgyűlés 2012. október 
1-jén fogadta el a kisadózó vállal-
kozások tételes adójáról és a kisvál-
lalati adóról szóló CXLVII. törvényt. 
A kisadózó vállalkozások tételes 
adójának alanya lehet az egyéni vál-
lalkozó, az egyéni cég, a kizárólag 
magánszemély taggal rendelkező 
közkereseti és betéti társaság.

Az adóalanyiság választása 2012. 
december 1-jétől bejelenthető az 
adóhatósághoz, amely a bejelen-
tést követő hónaptól jön létre. Ha az 
adóalanyiság bármilyen okból meg-
szűnik, két éven belül ismételten 
nem választható. 

Az egyéni vállalkozó, illetve a kis-
adózó vállalkozás a vezető tisztség-
viselők, a személyesen közreműkö-
dő tagok és megbízási szerződés 
alapján tevékenységet végző tagok 
után havi 50 ezer forint adó fizetésé-
re kötelezettek. A havi adó összege 

a nem főállású kisadózók esetében 
havi 25 ezer forint. 

A kisadózó vállalkozás a tételes 
adó megfizetésével mentesül töb-
bek között a személyi jövedelem-
adó, társasági adó, egészségügyi 
hozzájárulás, szociális hozzájárulási 
adó és a szakképzési hozzájárulás 
bevallása és megfizetése alól.

Fontos, hogy ha a kisadózó vállal-
kozás éves bevétele meghaladja a 6 
millió forintot, akkor a meghaladó 
rész után 40 százalék mértékű adót 
kell fizetnie a tételes adón kívül.

A fenti rendelkezésekkel kapcso-
latban bővebb tájékoztatás kérhető 
telefonon a NAV Általános Tájékoz-
tató Contact Centerén (06-40/42-
42-42) keresztül.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal  
Észak-magyarországi Regionális 

Adó Főigazgatósága 

Kisadózó vállalkozások
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Országos Mikrohitel Program az Alapítvánnyal
Országos Mikrohitel Program 4,9%

Kedvezményes kamatozású mik ro hitel kezdő és működő mikro vál lal ko zásoknak:

•   legfeljebb 7 millió Ft beruházásra és forgóeszközre
•   futamidő: 8 illetve 3 év
•   türelmi idő: maximum 6 hónap

•   minimum 20% önerő szükséges
•   ingatlanfedezet szükséges
•   FIX évi 4,9% ügyleti kamat

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

Élénkítik a megye gazdasági életét
Heves megye gazdasági életének szűk egy esztendő leforgása alatt fontos szereplőjévé 
lépett elő a Heves Megyei Vállalkozás- és Területfejlesztési Alapítvány

Nagy utat tett meg a Heves Megyei 
Vállalkozás- és Területfejlesztési Alapít-
vány új Kuratóriuma irányítása alatt az 
elmúlt esztendő végétől. Új, kibővített 
csapattal, s – idén februártól – új irodá-
ban, Egerben a Trinitárius utca 2. szám 
alatt, kényelmesebb körülmények kö-
zött várják ügyfeleiket. A megerősített 
szakmai gárdával pedig gyorsabbá 
és hatékonyabbá vált az ügyintézés – 
bocsájtotta előre Farkas Zoltán, az Ala-
pítvány kuratóriumának elnöke.

– Nagy lendületet adott az Alapítvány 
munkájának, hogy februárban aláírhat-
tuk azt a megállapodást, amely alapján 
megújult formában tudjuk befogadni 
a mikrovállalkozásoknak az Új Széche-
nyi Kombinált Hitelprogram keretében 
benyújtott pályázatait. Alapítványunk 
immár egyablakos rendszerben bizto-
sítja a vállalkozások számára a 10 millió 
forint hitelből és 10 millió forint vissza 
nem térítendő támogatásból álló kere-
tet – emelte ki Farkas Zoltán. – Ez azért 
is fontos, mert e pályázati konstrukció 
hírére hónapról-hónapra folyamatosan 
nőtt az érdeklődők, majd a pályázók 
száma. Alapítványunk – tekintettel a 
megnövekedett igényekre – már júni-
usban megemelte a limitet egymilliárd 
forintról kétmilliárdra. Ez tette lehetővé, 
hogy további mikro-, illetve helyi vállal-
kozások pályázati kérelmét fogadja be 
és támogassa az Alapítvány – tette hoz-
zá a szakember.

Mint a kuratórium elnöke emlékezte-
tett, szerencsére az érdeklődés a későb-
biekben sem lanyhult, ezért a Heves 
Megyei Vállalkozás- és Területfejlesztési 
Alapítvány újabb limitemelést kezde-
ményezett, mely nyomán a kombinált 
mikrohitel-keret immár 3 milliárd fo-
rintra bővült.

– Most, december közepén elmond-
hatjuk: 169 vállalkozásnak folyósított 
összesen 932 millió forint hitelt az Ala-
pítványunk. Ez további 667 millió forint-
nyi támogatást is elérhetővé tett, ami 
pedig azt jelenti: a Heves Megyei Vállal-
kozás- és Területfejlesztési Alapítvány 
idén már mintegy 1,6 milliárd forintot 
mozgatott meg a megye gazdaságá-
nak élénkítése érdekében – húzta alá 
Farkas Zoltán. – Azt valljuk: aki a bajban 
segít, az kétszer segít. Különösen fontos 
a számunkra, hogy aktív vállalkozások, 
hús-vér emberek, helyben élők üzleti 
terveit, vállalkozási elképzeléseit tudjuk 
az Új Széchenyi Kombinált Hitelprogra-
mon keresztül segíteni – mutatott rá.

Ugyancsak lényeges: az Alapítvány 
önálló pályázati divíziót hívott életre, 
amely a vállalkozások számára nem 
csak a hitelkérelmekhez, hanem a pá-
lyázatok előkészítéséhez is segítséget 
nyújt. – Alapvető elvünk a minőségbiz-
tosítás, azaz: nem csak addig fogjuk az 
ügyfél kezét, amíg elnyeri a pályázato-
kat, hanem a teljes hitelezési-pályázati 
folyamat lezárásáig, az elszámolás be-
fejezéséig segítjük őket – hangsúlyozta 
az elnök.

Az eddig elért eredményeken túl 
Farkas Zoltán utalt arra is: az észak-ma-
gyarországi térségre vonatkozóan, egy 
régiós összefogás eredményeképpen a 
Heves Megyei Vállalkozás- és Területfej-
lesztési Alapítvány pályázatot nyújtott 
be a fiatalok vállalkozóvá válásának tá-
mogatására. – Reméljük, hogy a kedve-
ző elbírálást követően a három megye 
tekintetében 560 vállalkozói terveket 
szövögető fiatal oktatását indíthatjuk 
el a közeljövőben – jelentette ki az Ala-
pítvány elnöke.

(X)

Az	Alapítvány	elérhetőségei:

Heves Megyei Vállalkozás- és 
Területfejlesztési Alapítvány

3300 Eger, Trinitárius u. 2.
Tel.:	36/410-724

Honlap: www.hmvk.hu
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médIa EGER
Tájékoztatjuk Önöket – számítunk a fi gyelmükre!

WWW.MEDIAEGER.HU 3300 Eger, Törvényház u. 15.  Tel.: (+36 36) 419-999
HÍREK  INFORMÁCIÓK  PROGRAMOK  ESEMÉNYEK  GAZDASÁG  PÉNZÜGYEK  REKLÁM  HIRDETÉS

WWW.EGER.HU


