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2013. augusztus 1-én csütörtökön 15 óra 30 perckor a Rádió Antritt
regionális híreit Kovács Viktóriától hallják, köszöntöm Önöket.
Közel húsz alkalommal próbált meg hamis tízezressel fizetni egy faddi
férfi.
32 üzlet árulhat ideiglenesen dohányterméket a megyében
Megyénkből 17 település 53 ingatlant szerezhet meg térítésmentesen
az államtól
Jönnek a részletek.
Közel húsz alkalommal próbált meg hamis tízezressel fizetni egy faddi
férfi.
A rendőrségnek sikerült felgöngyölítenie a pénzhamisítási ügyet. Hamis,
leginkább tízezer forintosokkal szeretett fizetni egy férfi Tolna és Baranya
megyei, illetve Balaton környéki települések kisboltjaiban, kocsmáiban,
árusainál. A károsultak jelzései alapján indított nyomozás során a
Szekszárdi Rendőrkapitányság látókörébe került egy 29 éves faddi férfi.
Ellene akkor már egy másik kapitányság folytatott eljárást hamis húszezer
forintos bankók forgalomba hozatalával kapcsolatban, de konkrét bizonyíték
abban az ügyben nem volt ellene. A férfi hamis tízezresekkel 15 esetben
bizonyíthatóan fizetett, illetve megpróbált fizetni. Sőt, később már
megalapozottan gyanúsíthatóvá vált három hamis húszezres forgalomba
hozatalával is. Bár kezdetben azt állította, hogy ő maga, otthon,
fénymásolóval készítette a hamis bankókat, a gyanúsítás szerint azokat
egy dunaszentgyörgyi férfi ismerőse állította elő. A pénzhamisítás bűntette
miatt indított eljárás nemrég lezárult, a Szekszárdi Rendőrkapitányság
Vizsgálati Osztály Gazdaságvédelmi Csoportja az ügyet vádemelési
javaslattal a napokban küldte meg a járási ügyészségnek - tudtuk meg
Steinbach Zsolttól, a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferensétől.
32 üzlet árulhat ideiglenesen dohányterméket a megyében
A Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. a dohánytermékkel ellátatlan
településeken dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultság gyakorlására
jelölt ki olyan személyeket, akik az adott településen korábban is ezzel

foglalkoztak. Az Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. honlapján lévő
összesítő táblázat szerint Tolna megyében 32 kijelölés történt. Az érintettek
ideiglenesen gyakorolhatják tevékenységüket, az adott településre
ismételten kiírt, új, eredményes pályázat alapján megkötendő koncessziós
szerződés aláírásáig – írja a Tolnai Népújság.
A megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége 2013-ban is
folyamatosan ellenőrzi a fiatalkorúak alkohol tartalmú itallal és
dohánytermékekkel való kiszolgálását tiltó rendelkezések betartását. A
Nemzeti Dohányboltok nyitásától július végéig összesen 26 boltban
ellenőriztek. A kereskedésre vonatkozó feltételek ellenőrzése során 18
esetben tapasztalt hiányosságot a felügyelőség, fiatalkorú kiszolgálása
pedig ötször valósult meg. Utóbbi esetén 100 ezer forint a bírság és a
dohánytermék forgalmazásának 30 napos megtiltása - olvasható a megyei
napilapban.
Megyénkből 17 település 53 ingatlant szerezhet meg térítésmentesen
az államtól
Hosszabb ideje kihasználatlan épületek, üresen álló belterületi telkek
kerülhetnek államiból önkormányzati tulajdonba. A listát a törvény
melléklete tartalmazza. E szerint a megyéből 17 település 53 ingatlant
szerezhet meg térítésmentesen, ha az előírt feltételeknek megfelelnek.
Ezek többsége azonban út, utca, a megye több pontján is hajdan volt állami
gazdaságok, majorság területén. Bátaszék azonban egy örökös híján állami
tulajdonba került családi házat kapott, amelyből vagy szükséglakás lesz,
vagy nagycsaládosok költözhetnek be a felújítás után.
Bátaszék egy felújításra szoruló családi házat kapott az állami
vagyonátadás keretében. A tervek szerint a város szükséglakásként
használja, arra az estre, ha egy, valamilyen okból hirtelen hajlék nélkül
maradt család elhelyezéséről kellene gondoskodni. Szó van arról is, hogy
egy többgyermekes, rászoruló családnak ajánlják fel bérlakásként - mondta
el a Tolnai Népújságnak Bognár Jenő, Bátaszék polgármestere.
Várdomb hat ingatlan ”örökölt” az államtól. Simon Csaba polgármester
elmondta: a hajdani állami gazdaság területén lévő újbereki utcákról van
szó. A hat ingatlan közül csak hármat vesznek át az államtól, két területről
azt sem tudni, hogy pontosan melyik az.

Gerjennek hét ingatlant ajánlott fel az álam, amelyek egy utcában vannak,
sőt az egyik maga az út. Mivel építési telekként 15 évig nem
hasznosíthatók, a hat teleknyi területből önkormányzati konyhakert lesz.
A megyeszékhelynek felajánlott ingatlanok közül kettő zártkerti ingatlan útja
lehet, a harmadik vagy foghíjtelek egy utcában a domboldalon, de lehet
akár vízmosás is. A negyedik pedig közterület.
Tolna megyében szám szerint a legtöbbet, tíz állami ingatlant Dombóvár
kap meg ingyen. Ezek mindegyike út Mászlonyban és Szilfásnál.
Tolna megyében 44 vállalkozás nyert több mint 608 millió Ft vissza
nem térítendő támogatást a vállalkozások munkahelyteremtő
beruházásainak támogatásáról
A Nemzetgazdasági Minisztérium idén februárban is meghirdette a mikro-,
kis- és középvállalkozások számára a munkahelyteremtő beruházások
támogatásának lehetőségét. A Nemzeti Foglalkoztatási Alapból biztosított
10 milliárd Ft keretösszegre több mint 20 milliárd Ft-nyi igény érkezett, ezért
az állam további 3 milliárd Ft-ot biztosított a vállalkozások fejlesztési
projektjeinek megvalósításához. A megemelt forrás így 6.456 új
munkahely kialakítására, ezen belül 5.028 fő álláskereső foglalkoztatására
nyújt lehetőséget, mindemellett 12.129 munkahely megőrzését is elősegíti.
Tolna megyében 44 vállalkozás nyert 608.332.717,- Ft összegű vissza nem
térítendő támogatást, melyek közül 3 vállalkozás szabad vállalkozási zóna
területén valósít meg beruházást. A beruházásoknak köszönhetően
megyénkben 305 fő felvétele valósul meg, amelyből 284 fő nyilvántartott
álláskereső –ebből 12 fő roma – felvételére vállaltak kötelezettséget a
cégek. Az álláskeresők közül 145 fő a Bonyhádi, 27 fő a Dombóvári, 29 fő a
Paksi, 72 fő a Szekszárdi és 11 fő a Tamási Járási Munkaügyi Kirendeltség
illetékességi körébe tartozó álláskereső. A vállalkozások az új munkahelyek
megteremtése mellett megyei szinten 635 fő munkahelyének megőrzését is
vállalták.
A nyertes vállalkozások döntő többsége a termelő szektorban
tevékenykedik. A beruházást legkésőbb 2013. november 30-ig kell
megvalósítaniuk, majd azt legalább 3 évig folyamatosan működtetni kell. A
foglalkoztató további kötelezettsége, hogy megőrizze az előző évi átlagos
statisztikai létszámot, és a létszámbővítéssel felvett munkavállalók
foglalkoztatását legalább 2 évig biztosítsa - tájékoztatta rádiónkat Szűcsné
dr. Füredi Szilvia, a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ.

SPORT
A Gemenc Judo Klub is képviselteti magát a jövő heti ifjúsági judo
világbajnokságon
Augusztus 7-e és 11-e között rendezik meg az ifjúsági judo
világbajnokságot az Amerikai Egyesült Államokban, Miamiban. A magyar
indulók közt a Gemenc Judo Klubtól 4 fő vesz részt a jövő heti
világbajnokságon. A részletekről Szepesi Józsefet, a Gemenc Judo Klub
ügyvezetőjét, vezető edzőjét hallják. - INTERJÚ!!!
Ezek voltak a regionális hírek, köszönöm a figyelmet.

