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Helyi paktum ülés és 2. ICS Kaposváron
A Somogy Megyei
Foglalkoztatási Paktum június 6-án Kaposváron a Somogy
Megyei Önkormányzat
Értéktermében
tartotta soron következő helyi paktum és
irányító csoport ülését egyaránt. Kezdésként a délelőtti órákban az Irányító
Csoport tagjai
ültek össze az
elmúlt események megvitatásra.
Témáik
voltak: 1. Beszámoló a projekt
teljesítésének

aktuális helyzetéről
2. Tájékoztató a helyi
paktumokról 3. Szakképzési monitoring
mintaprojekt ismertetése 4. Egyéb
A délután során zajló
3. helyi paktum ülésen egyeztettek többek között az IHMÁK-SMÖ egyezte-

tésen
elhangzott
problémákra
adott
válaszokról, az IHMÁK-Somogy, Tolna, Baranya Megyei
Önkormányzat regionális értekezlet eseményeiről, valamint
a Megyei és helyi
paktum
projektek
előrehaladásáról is. A
Csurgói Paktum
az elhangzottak
alapján továbbra is sikeresen
teljesíti vállalásait, a többi lemaradó
helyi
paktummal
szemben.

Rádió Orient — Csurgói Járási Hivatal
A Rádió Orient vendége Maronics Gábor
a Csurgói Járási Hivatal vezetője volt,
aki a járás munkaerő
piaci helyzetéről és
nehézségeiről adott
tájékoztatást. Külön
hangsúlyt kapott az
interjú során a paktum program, mely

az elsők között hivatott az említett problémákat
enyhíteni.
Az aktuális adatok
alapján év eleje óta
ez az együttműködés
már több mint 40 fő
álláshoz jutását segítette elő, és 2020. január 30-ig még tovább kívánja csök-

kenteni az 1807 fő
regisztrált álláskereső
számát. Mivel a munkanélküliek többsége
nem rendelkezik meg
-felelő végzettséggel,
így a képzési lehetőségek fontosságára is
felhívta a figyelmet,
ami itt eddig kevesebb szerepet kapott.

http://radioorient.hu/adasok/2018-05-31_maronicsgabor
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Sikerrel zárult a Karriernap Csurgón

Év Széchenyi
Vállalkozása Díj
Benyújtás: 09.12.
Értékelés: 09.01-10.
Díjátadás: 09.21.

Éves nagyszabású rendezvényét tartotta június 1-én pénteken a helyi paktum Csurgón a
Csokonai
Közösségi
Házban. Az esemény
igen komplexre sikerült, mert foglalkoztatási fórum, irányító
csoport ülés és a Somogy Megyei Paktum közreműködésével egy Karriernap is
megvalósult ez alkalomból. A megnyitó
alkalmából a Somogy
Megyei Foglalkoztatási
Főosztály vezetője, a
Csurgói Járás vezetője
és a város polgármestere
is köszöntötte a
résztvevőket. Az állás-

börzén a kis helyi vállalkozások mellett nagyobb Somogy és Zala
megyei cégek is várták
az álláskeresőket, valamint a helyi paktum
iroda is képviseltette

csoport rendezvényen
pedig a munkáltatók
számára tartottak hasznos előadásokat a megyei és helyi paktum, a
Családtámogatási
és
Társadalombiztosítási
Főosztály osztályvezetője és munkatársa,
valamint külső szakértők bevonásával. A
rendezvény 10 órától
kora délutánig várta
az érdeklődőket.

magát. Összesen
16 kiállító jelent
meg az eseményen. A párhuzamosan zajló foglalkoztatási fórum és irányító

Idén is pályázható az Év Széchenyi
Vállalkozása díj
Az Év Széchenyi Vállalkozása díj egy olyan
kitüntetés, mely a
nyertes számára kiemelkedő társadalmi
és szakmai elismerést
jelent. A pályázatot a
Gróf Széchenyi Család
Alapítvány kezdeményezte. A pályázat
nyilvános. Pályázatot
nyújthat be minden
olyan vállalkozás, gazdasági
szervezet,
amely magyarországi
bejegyzett székhellyel
rendelkezik, és elsősorban Magyarországon fejti ki gazdasági,
üzleti tevékenységét.

A díjra Magyarországon bejegyzett székhelyű vállalkozások pályázhatnak, amelyeket
az innováció, a termelékenység és a társadalmi felelősségvállalás területén nyújtott
teljesítményük alapján
értékel a zsűri. A pályázók tevékenységét
ezen a három területen külön is értékelik
és az egyes területek
legjobbjait külön is
díjazzák. A Pályázók
között várják azon
cégek jelentkezését is,
amelyek
szeretnék
méltatni cégen belül a

döntést hozó női vezetőiket, illetve amelyek
nagy figyelmet fordítanak a fogyatékkal
élő emberek foglalkoztatására. Ennek díjazására szolgál külön az
Év Széchenyi Vállalkozása 2018 Család
Különdíja. A pályázatokat 2018. szeptember
1-ig lehet benyújtani. Regisztrációs cím:
1145 Budapest, Bosnyák utca 11., e-mail:
evvallalkozasa@szech
enyicsalad.hu. A pályázati űrlapot a jelentkezést
követően
küldik meg.
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Csurgó Város Önkormányzata
8840 Csurgó,
Széchenyi tér 2.
Telefonszám: 06 82/201-100
E-mail: csurgo.paktum@gmail.com

www.csurgo.hu
Damoklész kardjaként függ a hazai vállalkozások
feje felett az új európai adatvédelmi rendelet
Amíg a nagyvállalatok rendelkeznek az ehhez szükséges és megfelelő apparátussal, és amennyiben szükséges a GDPR szakértők és
tanácsadók magas óradíját is
ki tudják fizetni, addig a
mikro-vállalkozások döntő
többsége képtelen erre erőforrásokat allokálni. Pedig a
büntetési mértéke elrettentően nagy. Súlyosabb jogsértések esetén 20 millió euró
vagy világpiaci forgalom
legfeljebb 4 %-a, kisebb jogsértések esetén, 10 millió
euró vagy világpiaci forgalom legfeljebb 2 %-a lehet a
kiszabható bírság. A bírság
mértékéből látható, hogy az
uniós jogalkotók nem a magyarországi cégviszonyokra
tekintettel állapították meg a
büntetési tételeket. 54%körül van azoknak a cégek-

nek az aránya, melyek kevesebb adózás előtti eredménnyel rendelkeznek, mint
árbevételük 2%-a, a súlyosabb jogsértések esetére kivetett 4%-os értéket vizsgálva pedig ez az arány 61%
fölé emelkedik. Egy ekkora
bírság tétel kivetése esetén,
ezen vállalatok, végleg lehúzhatnák a rolót. A jogszabály szerint az árbevétel
arány és a fix összegű bírság
összege közül a súlyosabb
kerülhet kivetésre, ezért érdemes megvizsgálni hány
hazai vállalkozás rendelkezik ekkora mértékű adózás
előtti eredménnyel. A súlyosabb jogsértések esetére
megállapított 20 millió euró,
jelen árfolyamon kb. 6,4 milliárd forintnak felel meg. A
hazai cégek több mint
99.98%-a nem rendelkezik

ekkora összegű adózás előtti
eredménnyel, 99,96%-uk
pedig a kisebb jogsértések
esetére megállapított 10 millió eurónak megfelelő nyereséggel sem. A felszámolási,
illetve végelszámolási eljárás alatt nem álló cégek közül mindösszesen 101 darab
van, amely éves nyerségéből
tudná fedezni a 20 millió
eurós büntetést. Vigaszra
csak az szolgáltathat okot,
hogy a szabálytalanságok
súlyosságának megállapítása után a bírság mértékének
meghatározása az eljáró hatóság mérlegelésének függvénye. A rendelet hatályba
lépésével a tagállamok törvényhozásainak ugyanakkor lehetősége van a végrehajtás szabályozásával egy
ügyfélbarátabb eljárás kidolgozására.

Cégek darabszáma, Cégek darabszáma, Cégek darabszáma,
Működő, felszámolás,
ahol adózás előtti ahol adózás előtti ahol adózás előtti
cégelszámolás alatt
eredmény kisebb eredmény kisebb eredmény kisebb
nem álló cégek darabmint az árbevétel mint 3,2 milliárd mint az árbevétel
száma
2%-a
HUF
4%-a

Cégek darabszáma,
ahol adózás előtti
eredmény kisebb
mint 6,4 milliárd
HUF

KKV-Mikro

345 128

156 093

345 122

187 875

345 128

KKV-Kisvállalat

29 631

11 244

29 623

16 027

29 631

KKV-Középvállalat

8 949

3 854

8 933

4 950

8 949

Nagyvállalat (Nem
KKV)

3 571

1 536

3 404

2 014

3 474

Nem besorolható
egyik

92 820

84 247

92 813

85 097

92 816

