04.01 – szombat 15.00
Támogatják a vállalkozásokat Tolna Megyében
Iskolai felújítások indulnak Szekszárdon
Másfél milliárdos költségvetési csalási ügyben nyomoz a NAV
Sokat fog sütni a nap, marad a kellemes idő
Jó napot kívánok, Veress Liza vagyok! 2017. április 01- jén,
szombaton, 15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei!
Kezdő lépéssel támogatják a vállalkozásokat Tolna Megyében
Május 12-ig pályázhatnak a mikro-és kisvállalkozások a „Kezdő lépés a
fejlődés útján II.” elnevezésű munkaerőpiaci program támogatására. A
vissza nem térítendő támogatást azon vállalkozások igényelhetik, akik
munkanélkülieket vagy friss diplomás pályakezdőket alkalmaznak.
Horváth Kálmán, a Tolna Megyei Kormányhivatal vezetője azt mondta,
hogy március közepétől összesen húsz hatósági illeték és díj szűnt meg,
amelyek közül tizenöt a magánszemélyeket, öt pedig a vállalkozásokat
támogatja. Az előbbiek közül Horváth Kálmán a legfontosabbnak az
elektronikus úton elérhető tulajdoni lap másolatok, a CSOK igényléssel
összefüggő dokumentumok, valamint a nyugdíjasok útlevelével
kapcsolatos díjak eltörlését nevezte. A vállalkozásokkal kapcsolatban
pedig kiemelte, hogy a jövőben azoknak a cégeknek számára, akik
társaságként működnek Bt. vagy Kft.ként, megszűnt a módosítások
díja.
A Tolna Megyei Kormányhivatal ezen túl is kiemelt figyelmet fordít a
vállalkozások számára. A megyében egyedülálló a „Kezdő lépés a
fejlődés útján II.” elnevezésű munkaerő piaci program is, amelyre május
12-ig pályázhatnak azok a mikro-és kisvállalkozások, amelyek
munkanélkülieket vagy friss diplomás pályakezdőket alkalmaznak. Mint
azt Horváth Kálmán elmondta, bár a vissza nem térítendő támogatást
eszközvásárlásra
kell
fordítani,
ez
tulajdonképpen
egyfajta
adóelengedési kedvezmény jelent a cégek számára.
Felújítják az iskolákat Szekszárdon. Az idei és a jövő évre is terveznek
teljes felújítást a TOP pályázatoknak köszönhetően. A részletekről Ács
Rezső Szekszárd Megyei Jogú Város polgármestere számol be. INTERJÚ!!!
Másfél milliárdos költségvetési csalási ügyben nyomoz a NAV.

A bűnszervezet által működtetett cégek Budapesten, Pécsett,
Szekszárdon, Baján, Szegeden, Debrecenben és Kecskeméten vállaltak
őrzésvédelmi és takarítási megbízásokat, több száz munkavállalóval.
Ugyan a dolgozókat bejelentették, ám általában utánuk bevallást nem
nyújtottak be, vagy ha mégis, a járulékokat végül nem fizették be –
részletezte hozzátéve, hogy a cégek emellett a munkaközvetítő
szolgáltatás után fizetendő áfa összegét fiktív számlák felhasználásával
minimálisra csökkentették. Közölte azt is, hogy a bűnszervezet a
hatóságok elől eltitkolt könyvelői irodával is rendelkezett, azt a
bűnszervezet vezetőjének volt felesége irányította. Ismertetése szerint a
két irányító férfit a NAV kommandósai fogták el, a nyomozók további 19
gyanúsítottat állítottak elő. Az akcióban 49 helyszínen tartottak
házkutatást, a többi között ingatlanokat, bankszámlákat zároltak és
készpénzt, illetve gépjárműveket foglaltak le. A nyomozás
bűnszervezetben, üzletszerűen elkövetett, különösen jelentős vagyoni
hátrányt okozó költségvetési csalás miatt folyik. Eddig huszonegy
gyanúsítottat hallgattak ki, hárman előzetes letartóztatásban vannak –
összegzett Kuperczkó Adrienn.
Jubileumi gálaműsorral ünnepel a 30 éves Csillagrózsa Hagyományőrző
Néptáncegyüttes. Április 2-án várják az érdeklődőket 17 órakor a Decsi
Faluházban. Lőcziné Polányi Jusztina az együttes vezetője rádiónknak
azt is elmondta, hogy a táncosok és a volt táncosok együtt, családias
légkörben is nosztalgiáznak. - INTERJÚ!!!
A dunaföldvári Tóth Cukrászda ismét döntős lett az Ország Tortája
versenyen. Tavaly is a legjobbak között voltak, akkor az Aranyos
Körtetortájával jutottak a hármas döntőbe. A családi cukrászda már több
alkalommal hívta fel magára a figyelmet, hiszen tavaly a torta mellett
neveztek a Magyarország Fagylaltja versenyre is, ahol kiemelkedően
szerepeltek és elnyerték a Kézműves Fagylalt Nívódíjat. Tóth Norbertet
hallják. - INTERJÚ!!!
Végül az időjárásról: Tovább folytatódik ez a csoda idő. Marad a
kellemes meleg, és a nap is sütni fog. A szél sem lesz túl élénk.
Szekszárdon 21 fok körül alakul majd a hőmérséklet.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács
támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

