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2013. május 23-án csütörtökön 15 óra 30 perckor a Rádió Antritt
regionális híreit hallják, a mikrofonnál Kovács Viktória, jó napot
kívánok.
Együttműködési megállapodást írt alá a Szekszárd Hivatásos Tűzoltóparancsnokság az együttműködő önkéntes tűzoltó egyesületekkel
Lezárult Dombóvár pénzügyi gazdálkodásának ellenőrzése
Jól áll a turizmus, azonban gyengült a kereskedelem a megyében
Jönnek a részletek.
Együttműködési megállapodást írt alá a Szekszárd Hivatásos Tűzoltóparancsnokság az együttműködő önkéntes tűzoltó egyesületekkel
A Szekszárd Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság szerda délelőtt ünnepélyes
keretek között együttműködési megállapodást ír alá az együttműködő
önkéntes tűzoltó egyesületekkel, a tűzoltóság tantermében. Az
együttműködési megállapodásról Boros Brigitta tűzoltó-főhadnagyot hallják.
- INTERJÚ!!!
Lezárult Dombóvár pénzügyi gazdálkodásának ellenőrzése
Az Állami Számvevőszék folyamatosan ellenőrzi az önkormányzatok
gazdálkodását, pénzügyi és vagyoni helyzetét. Az úgynevezett
témacsoportos ellenőrzések keretében újabb hét település – köztük
Dombóvár - pénzügyi gazdálkodásának ellenőrzése zárult le.
Az ellenőrzést a 2009. január 1-je és 2012. június 30-a közötti időszakra
vonatkozóan végezték. A pénzintézetekkel szembeni kötelezettségek
állományának ellenőrzésekor a 2011. december 31-én fennálló
kötelezettségek keletkezésének kezdő időpontját vették figyelembe.
Az Állami Számvevőszék megállapította, hogy Dombóvár Város
Önkormányzatának pénzügyi egyensúlyi helyzete rövid távon nem
biztosított. Az Önkormányzat lakónépességére tekintettel a 2013. évi
adósságkonszolidációban érintett. Az alacsony működési jövedelemtermelő
képesség miatt a jelentős pénzintézetekkel és szállítókkal szembeni
kötelezettségek teljesíthetősége kockázatos.
A dombóvári Önkormányzat 2009–2011 között összesen közel 17,9 milliárd

Ft költségvetési bevételt realizált, és mintegy 18,5 milliárd Ft költségvetési
kiadást teljesített.
Összességében az Önkormányzat működési jövedelemtermelő képessége
gyenge volt, forrásai az ellátott feladatokra nem nyújtottak fedezetet. A
nagyrészt az önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások
teljesítéséhez felvett fejlesztési célú hitelek, valamint a deviza alapú
kötvénykibocsátásból eredő kötelezettségek teljesíthetősége kockázatot
jelent. A hitelekből megvalósult beruházások a feladatellátás színvonalának
javításához hozzájárultak, de nem teremtettek bevétel növelési lehetőséget.
A pénzintézettel szembeni és a szállítói kötelezettségeken túl, a
kezességbeváltás, valamint az adott kölcsönök bizonytalan megtérülése a
dombóvári Önkormányzat pénzügyi gazdálkodási pozícióit és működését
rövid távon korlátozzák.
Jól áll a turizmus, azonban gyengült a kereskedelem a megyében
Az elmúlt év értékelése és az idei várható tendenciák volt a témája a Tolna
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara héten tartott küldöttgyűlésének számol be a Tolnai Népújság. Dr. Fischer Sándor megyei elnök
értékelésében elmondta: a 2012-es év a beruházások szempontjából
visszaesést hozott, de az országos tendenciával ellentétben az ipari
termelés – ezen belül is elsősorban a feldolgozó-, az energia- és a bőripar
– 6 százalékos növekedést mutatott. Szintén 6 százalékos növekedés volt
tapasztalható a turizmus és vendéglátás területén, mind a vendégek-, mind
a vendégéjszakák számát illetően. Az építőiparban azonban jelentős volt a
visszaesés, mind a lakás-, mind pedig a más célokat szolgáló ingatlanok
esetében. A kereskedelem eredményei sem alakultak túl jól: 2 százalékkal
csökkent a forgalom.
Az idei évtől a kamara azt várja, hogy a tavalyi mélypont után lassú
emelkedés kezdődik. További növekedést várnak az ipar és a turizmus
területén. Bíznak abban, hogy az építőipar is megmozdul, elsősorban a
nem lakáscélú ingatlanokat illetően. A kereskedelemben a további
visszaesés helyett legalább stagnálást várnak - ahhoz, hogy ez
megvalósuljon,
a
reálbérek
növekedésére
és
kereskedőbarát
intézkedésekre van szükség.
A küldöttgyűlésen a hagyományokhoz híven nívódíjakat is átadtak. A
szekszárdi Ferropatent Zrt. és a szintén szekszárdi S-Conto Bt. vehette át
az elismerést. A nívódíjat azok a vállalkozók kapják, akik a szakmai mellett
a közösségi élet területén is eredményesek, és mindig a minőségi munkára
törekednek. Az idén először szakmai elismerést is átadtak, mégpedig

Sebestyén Ágostonnak, a szekszárdi Mester Kft. ügyvezetőjének. A
képzőhely két tanulója ért el első helyezést a Szakma Sztár Fesztivál
keretében megrendezett országos szakmai tanulmányi versenyen.
„Hasznos tanácsok, sikeres üzletmenet – vállalati tanácsadás a Déldunántúli régióban” címmel csütörtök délelőtt 10 órakor került sor arra a
rendezvényre, amely az MVA, a Kisosz, az OTP Bank és az OTP HungaroProjekt közreműködésével valósult meg. A 2012 óta zajló, DDOP-1.1.2.-102010-0001 kódszámú projekt során a dél-dunántúli kkv-k képviselői
számára ismertették mindazon lehetőségeket, melyek növelhetik
vállalkozásaik versenyképességét és hatékonyságát.
Az Európai Uniós finanszírozással megvalósuló Vállalati Tanácsadás
Program segítségével tanácsadói tevékenységhez kapcsolódó, - akár 8
millió forint összegig, 50% támogatási intenzitással, - vissza nem térítendő
támogatáshoz juthatnak a Somogy, Tolna és Baranya megyében működő
mikro-, kis- és középvállalkozások. Erről tartott előadást dr. Braun Márton
az MVA ügyvezető igazgatója és Ikvai- Szabó Imre a Vállalati Tanácsadás
programvezetője. Az előadók elmondták, hogy a Dél-dunántúli régióban
pályázók két fő területre: a vállalatvezetésre és a marketing tanácsadásra
adták be a legtöbb pályázatot. Az is kiderült, hogy régiónk abból a
szempontból hátrányos helyzetben van, hogy itt kevés a regisztrált
tanácsadó cég, a pályázatban viszont csak regisztrált tanácsadó céggel
lehet szerződést kötni. A pályázatra eddig 491 millió forint támogatási igény
érkezett be. Az átlagos támogatási igény 2 millió forint alatt van, az átlagos
támogatási összeg pedig 1 millió 540 ezer forint. Tolna megyében eddig
kétszer annyi a nyertes pályázatok száma, mint Somogy megyében. A
program a keretösszeg kimerüléséig, de legkésőbb 2014. negyedik
negyedévéig tart. További információ a tanacsadastamogatas.hu oldalon
található.

Ezek voltak a regionális hírek a Rádió Antritton, köszönöm
figyelmüket, további szép napot.

