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Meghívó
a Nyugdíjas Szövetkezeti Szakmai Napok következő
állomásaira
Szolnok, Eger
Kedves Nyugdíjas! Tisztelt Vállalkozó Társunk!
A 2017 decemberében megalakult Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezetek Országos Érdekképviseleti Szövetsége (KÖZÉSZ), valamint a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) közös rendezvénysorozattal ismerteti a nyugdíjas szövetkezetekben rejlő
lehetőségeket, az alakításukhoz és működtetésükhöz minden szükséges szakmai és gyakorlati információ megosztásával. A Nyugdíjas Szövetkezeti Szakmai Napok tájékoztató fórumainak a megyeszékhelyek adnak otthont.
Időpont:
Helyszín:

2018. március 13. (kedd) 10:00 – 13:00
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
5000 Szolnok, Kossuth tér 9.
A rendezvényen való részvétel ingyenes. Lehetőség szerint a következő linken várjuk regisztrációját: FILL OUT FORM
Időpont:
Helyszín:

2018. március 14. (szerda) 10:00 – 13:00
Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
3300 Eger, Dobó Tér 2.
A rendezvényen való részvétel ingyenes. Lehetőség szerint a következő linken várjuk regisztrációját: FILL OUT FORM
Bízunk abban, hogy elfogadja meghívásunkat, s az eseményről minden más potenciális
érintetett is tájékoztatva, részvételével méltó helyre emeli a rendezvény által betölteni kívánt
célokat.
A regisztráció a szakmainapok@kozesz.hu e-mail címre a helyszín megjelölésével vagy
a +36 30 300 9108-s telefonszámon is jelezhető.
Tisztelettel:
Turi Dénes
elnök
KÖZÉSZ
sk.

Dávid Ferenc
főtitkár
VOSZ
sk.
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Érdi Ipartestület felhívása
„Üzleti infrastruktúra fejlesztés Érden” címmel a VEKOP-1.2.4-17
kódszámú pályázati kiírásra

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. június 28-án pályázatot nyújtott be „Üzleti
infrastruktúra fejlesztés Érden” címmel a VEKOP-1.2.4-17 kódszámú pályázati kiírásra. A
2017. október 09-én kelt támogató levél alapján a Támogatási Szerződés 2017. december
07-én került aláírásra. A megítélt támogatás: bruttó 2.300.000.000,- Ft. A támogatás
mértéke 100%.
Érden – Budapest közelsége miatt is – kevés ipari terület található, amely mindenképpen
fejlesztésre szorul, mivel eközben a legdinamikusabban fejlődő és a legfiatalabb átlagéletkorú település Pest Megyében. Célként fogalmazódik meg az infrastrukturális feltételek
megteremtése, a helyi vállalkozások megerősítése és a foglalkoztatás bővítése, melynek
érdekében új iparterület kialakítását tervezzük.
A felépítmények két ingatlanon (hrsz.: 26250; 26251) foglalnának helyet, melyek összekötéséhez belső út (hrsz.: 26248; 26230; 015/5) megépítése, illetve felújítása szükséges a
hozzájuk kapcsolódó közműfejlesztéssel együtt. A 26251 hrsz-ú ingatlanon egy raktározásra alkalmas épületet, míg a 26250 hrsz-ú ingatlanon egy inkubátorház jellegű épületet
kívánunk megvalósítani. A közműfejlesztés keretén belül előreláthatólag kiépítésre kerül
285 m hosszon közvilágítás, 1000 m vízvezeték hálózat, 500 m csatornahálózat, 500 m
gázvezeték hálózat, 1080 m hosszon pedig csapadékvíz elvezetés.
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2019. október 31.
Érd Megyei Jogú Város együttműködésre kérte fel ipartestületünket, hogy a projekt a lehető
legmegalapozottabban legyen szakmailag előkészítve.
Ezért arra kérjük Önt, hogy amennyiben a lehetőség felkeltette az érdeklődését és valamilyen formában az Ön vállalkozása is szeretne bekapcsolódni, a mellékelt kérdőív kitöltésével jelezze felénk az Érd és Környéke Ipartestület elérhetőségeire.

Kérdőív.docx
Érd és Környéke Ipartestület
2030 Érd, Budai út 17.
Telefon: 06-23/520-046, Fax: 06-23/520-047, www.ipterd.hu , ipterd00@ipterd.
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Nemzetközi Munkavédelmi Konferencia
Európai utak a munkavédelemben
VOSZ tagoknak kedvezményes részvételi díj
Magyarországon nem volt még olyan munkavédelmi konferencia mely ilyen széles körben
mutatja be az európai irányokat és trendeket. Bemutatásra kerülnek olyan nemzetközi jó
gyakorlatok, melyeket már egy-egy országban kipróbáltak és sikeresen alkalmaznak.
A konferencia ideje alatt a munkavédelemmel és a rokon szakterületekkel kapcsolatos konferencia-expo kerül megrendezésre, ahol több gyártó, forgalmazó mutatja be a termékeit,
szolgáltatásait!
Időpont: 2018. április 27.
Helyszín: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Díszterem
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3.
A konferencia nyelve angol magyar szinkrontolmácsolással.
Részvételi díj:

MUFOSZ tagoknak díjmentes!

Nem MUFOSZ tagoknak:
2018. március 31-ig történő jelentkezés esetén: 15.000 Ft/fő
2018. április 26-ig történő jelentkezés esetén: 25.000 Ft/fő
A VOSZ tagok kedvezményes 10.000 Ft-os (ÁFA mentes) regisztrációs díj ellenében tudnak
részt venni.
A konferencia programja és a regisztráció itt.
További információk: Mészáros Balázs, +36 30 919 8084
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VOSZ a közösségi médiában! - http://www.facebook.com/vosz.hu

VÁLLALKOZÓI PIACTÉR – KAROSSZÉKBŐL
Szeretné megmutatni termékét, szolgáltatását mások számára?
Szeretnem megbízható beszállítót, alvállalkozót találni?
Látogasson el virtuális piacterünkre!
Keressen, üzleteljen, adjon el, vásároljon igénye szerint!
A http://piacter.vallalkozo.info/ mindezt egy helyen és ingyenesen nyújtja az Ön és vállalkozása számára.
Mindössze regisztrálnia kell, majd feltöltheti az eladásra szánt vagy megvásárolni kívánt
termékeket/szolgáltatásokat. A kínálatból regisztráció nélkül is válogathat.

Ingyenes vállalkozói tanácsadás a VOSZ-nál
Az alábbi elérhetőségeken keresztül tud kérni információt, teheti fel kérdéseit
tanácsadónknak:
Dankó Tibor
Tel: 20/947-4282
e-mail: iwt@t-online.hu
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A VOSZ Hírlevél a Vállalkozók és Munkáltatók Országos
Szövetségének ingyenes szolgáltatása - kötelezettségvállalásunk nélkül. Az információ-forrásokat nagy
körültekintéssel választjuk ki és a legmegbízhatóbb
módon kommunikáljuk Önök felé, mégsem
kezeskedhetünk az információk célbajutásáért,
teljeskörűségéért és valóságtartalmáért.
Véleményét kérjük és várjuk a center@vosz.hu címen.
Ha továbbiakban nem tart igényt a Hírlevélre, kérjük azt
is jelezze felénk!
Reméljük hasznos információkkal szolgáltunk Önnek és
kedvét lelte Hírlevelünkben.
VOSZ
Cím: 1054 Budapest, Hold u. 21.
Tel.: +361-4142181, -82
Fax:+361-4142180
e-mail: center@vosz.hu
www.vosz.hu
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