Július 26. Szombat
Jó napot kívánok, Klein Eszter vagyok! 2014. július 26-án,
szombaton 15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei:
Együttműködési megállapodás az Őcsényi Repülőklubbal
Bukovinai Találkozások a ,,Perczelek városában”

A harmadánál tart az aratás
,,Három Megye Összefog” – véradás volt július 25-én
Nagyszabású online pénztárgép ellenőrzés
Véget ért az Őcsényi Repülőklub által szervezett 2014. évi ElőEurópabajnokság és 59. Magyar Vitorlázó Nemzeti Bajnokság. A
szervezők, valamint a szövetség által utólag is sikeresnek értékelt
verseny eredménye, hogy az Őcsényi Repülőklub kiérdemelte a 2015.
évben megrendezendő 18. FAI Vitorlázórepülő Európa-bajnokság
rendezési jogát. Kovács Mihály a repülőklub elnöke a versennyel
kapcsolatban elmondta, hogy a sikeres rendezésben nagy szerepet
játszott Szekszárd polgármesterének fővédnöki tisztségben nyújtott
támogatása. Az esemény zárásaként Horváth István a térség
országgyűlési képviselője, Pollák Csaba Őcsény jegyzője, valamint
Kovács Mihály az Őcsényi Repülőklub elnöke aláírtak egy
együttműködési megállapodást, mellyel megerősítették az Európabajnokság megrendezésére vonatkozó szándékukat, továbbá lefektették,
hogy kölcsönös egymást segítő és támogató tevékenységükkel
hozzájárulnak az EB színvonalas, valamint sikeres szervezéséhez.
Idén augusztus 1-3. között rendezik meg Bonyhádon a ,,Völgység
fővárosában”
a Bukovinai Találkozások XXV. Nemzetközi
Folklórfesztivált. Az értékes hagyományőrző rendezvény a környék
legnagyobb nemzetközi folklórfesztiválja és egyúttal a bukovinai székely
népcsoport találkozója. A programról Csibi Krisztina, a Bukovinai
Székelyek Országos Szövetségének elnöke számol be. - INTERJÚ!!!
A harmadánál tart csak az őszi búza aratása Tolna megyében. A gyakori
esőzések miatt idén szokatlanul lelassult a betakarítás, amikor viszont jó
idő van, minden kombájn a földeken dolgozik. A Földművelésügyi
Minisztérium hónap eleji közlése szerint Tolna megyében várható a
legmagasabb termésátlag őszi búzából és repcéből. Az őszi búza

betakarítása országos szinten a vetésterület 73 százalékán történt már
meg.
Ismét véradásra buzdították a baranyai a somogyi és a tolnai lakosságot
július 25-én. A ,,Három megye összefog” elnevezésű véradáson
Szekszárdon 61 fő jelent meg, 11-en pedig új véradók voltak. További
információkról Gulyás Katalin a Magyar Vöröskereszt megyei igazgatója
tájékoztatja a hallgatókat. - INTERJÚ!!!
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal munkatársai nagyszabású online
pénztárgép-ellenőrzést végeztek a Balaton déli partján, Somogy és
Tolna megyében Tudtuk meg Barlai Krisztinától a NAV sajtóreferensétől.
A revizorok öt nap alatt 400 kereskedőnél, szolgáltatónál, vendéglősnél
vizsgálták a pénztárgépek szabályos működtetését, és 75 esetben
szabtak ki mulasztási bírságot. A nyári időszak már megszokott
ellenőrzései mellett a hivatal nagy hangsúlyt fektet az online
pénztárgépek ellenőrzésére is. A vizsgált vállalkozások több mint 80
százalékánál már online pénztárgépet találtak az ellenőrök. A rendkívüli
akció célja az volt, hogy rövid időn belül minél több adózóhoz eljussanak
a
revizorok.
400
vizsgálat
egyötödében
állapítottak
meg
szabálytalanságokat az ellenőrök.
Az online pénztárgépek használatakor a nyitó pénzkészlet rögzítésének
hiánya, a regisztrált forgalom és a tényleges pénzkészlet közötti jelentős
eltérés, illetve a pénztárgépnapló vezetésének hiánya, valamint hiányos
vezetése voltak a legjellemzőbb hibák. A nyugtaadási kötelezettség
elmulasztása és a szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartásának
hiánya, illetve hiányos vezetése mind az online, mind pedig a
hagyományos
pénztárgépeknél
előfordultak.
Az
ellenőrzések
folytatódnak a régió teljes területén, kiemelt figyelemmel az online
pénztárgépek szabályos működtetésére.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács
támogatásával, a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

