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Üdvözlöm Önöket, Török Mónika vagyok! 2013. december 13-án,
pénteken 15 óra 30 perckor jönnek a Rádió Antritt regionális hírei:
Kormányablak ügyintézőket neveztek ki
Vigyázzunk magunkra és másokra is!
Nem voltak bejelentve a varrónők
Kormányablak ügyintézőket neveztek ki
Mérföldkőnek nevezte a csütörtöki oklevélátadó ünnepséget Tóth Ferenc, a
Tolna Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottja.
Mint mondta, fontos állomás ez azon tisztviselők életében, akik részt vettek
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Kormányablak ügyintéző szakirányú
továbbképzésen, hiszen nemcsak szakmai pályájuk felfelé ívelését jelzi,
hanem az új, ügyfélbarát, emberarcú közigazgatás képviselőivé is teszi
őket. - olvasható a TEOL.hu. Tolna megyéből 131 hallgató tett sikeres
vizsgát.
– Önök a világ a legjobb okleveles kormányablak ügyintézői. Egyrészt
azért, mert a világon másutt nincs ilyen, másrészt azért, mert 12 hónapon
belül, vagyis a képzés februári kezdete óta 29 tantárgyból tettek záróvizsgát
– mondta dr. Méhes Tamás, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Átképzési
és Szakirányú Továbbképzési Központjának vezetője. Köszöntőjében arra
is kitért, hogy a képzés időnként több szempontból is döcögős volt, amiért a
felelősség az övé, a teljesítmény elismerése viszont az eredményes
tisztviselőké.
Megyénkben a hat járási székhely – Bonyhád, Dombóvár, Paks, Tamási,
Tolna, Szekszárd – mellett, Bátaszéken, Dunaföldváron és Simontornyán
lesznek jövőre 8 órától 20 óráig nyitva tartó kormányablakok.
Vigyázzunk magunkra és másokra is!
A Tolna Megyei Rendőrfőapitányság december 13-án tartott
sajtótájékoztatót a téli időszakkal valamint az ünepekkel kapcsolatos bűnés baleset-megelőzési tudnivalókról. E kapcsán hallják Huszti gábort rendőr

főhadnagyot, a Tolna Megyei Rendőrfőkapitányság sajtószóvivőjét. INTERJÚ!!!
Vizsgálják a halál körülményeit Simontornyán
Egy simontornyai férfi halála miatt indult eljárás. -tájékoztatta a Tolna
Megyei Rendőr-főkapitányság sajtószóvivője.
A saját háza udvarán fekvő 54 éves férfihoz riasztották hozzátartozói a
mentőket 2013. december 13-án 2 óra 7 perckor. A mentőszolgálat
munkatársai és a kivonuló ügyeletes orvos már nem tudtak segíteni, csak a
halál beálltát állapították meg. Az áldozat fején találtak olyan sérülést,
amely keletkezésével kapcsolatosan az orvos nem tudta kizárni az
idegenkezűséget, ezért a rendőrséget is értesítették.
Az ügyben a TMRFK Bűnügyi Osztálya folytat eljárást, a halálesettel
kapcsolatos körülményeket vizsgálják.
Nem voltak bejelentve a varrónők
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal rendszeresen ellenőrzi a nyugta-, és
számlaadási kötelezettség betartása mellett a szabályszerű foglalkoztatást
is. - tudtuk meg Mózsik Szilviától a NAV Tolna Megyei Igazgatóságnak
sajtóreferensétől.
A Tolna megyei ellenőrök egy varroda alkalmazottainak szabályszerű
bejelentését vizsgálták. Az épp munkát végző nyolc varrónő közül
mindössze egynél találtak mindent rendben. Három alkalmazott bejelentése
több hónapos késedelemmel történt meg, míg négy varrónőt a vállalkozás
feketén, bejelentés nélkül foglalkoztatott.
A varrodát üzemeltető kft. részére a hivatal több, mint 1 millió forint
mulasztási bírságot állapított meg és a varrodát 12 napra bezárta.
Kitiltották a 20 tonna összsúly feletti járműveket az 56-os út egy
szakaszáról December 9-től kitiltották az 56-os főút tolnai megyehatár és
Mohács közötti szakaszáról a 20 tonna összsúly feletti járműveket jelentette be a Baranya megyei kormánymegbízott.
Hargitai János az MTI-hez eljuttatott közleményében emlékeztetett arra,
hogy július 1-én vezették be a tehergépjárművek után a használatarányos
útdíj fizetési kötelezettséget. Miután az autópályán megtett minden tíz
kilométer után fizetendő útdíj több mint a duplája lett a főúton megtett
hasonló távolság díjának, a fuvarozók, tehergépkocsivezetők a lényegesen
olcsóbb megoldást választották. Ennek lett a következménye, hogy

Baranya megyében a teherjárművek nem az M6-os sztrádát használták, így
az 56-os főúton a tolnai megyehatár és a Mohács város közötti részen
jelentősen megnőtt a teherforgalom.. Hargitai János elmondta, hogy az
egyes időszakokban már-már elviselhetetlen forgalom miatt a főút melletti
községek lakói útlezárást is fontolgattak, Bár községben aláírásgyűjtés is
kezdődött a helyzet sürgős megváltoztatására. "Az összegyűlt több száz
aláírást a báriaktól átvettem és első lépésben ígéretet tettem az azonnali
forgalomszámlálás és a teherautók fokozott ellenőrzésének megindítására.
Csütörtökön a Magyar Közút Zrt. Baranya megyei igazgatója írásban
tájékoztatott arról, hogy a forgalomszámlálások és a gépjárművek
ellenőrzésének tapasztalatai alapján az 56-os számú főút tolnai
megyehatár és Mohács város közötti szakaszáról a 20 tonna összsúly
feletti, nem célforgalmi jelleggel közlekedő tehergépjárműveket december
9-től a szükséges közúti jelzőtáblák elhelyezésével, kitiltották" - írta
közleményében Hargitai János. A kormánymegbízott azt reméli, hogy az
intézkedés nyomán Bár és Dunaszekcső községekben a forgalma a
korábbi mértékűre csökken.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei! Köszönöm a figyelmet!

