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– kérdezte az egyik hölgy a hallgatóság körébõl a Napos Oldal
Nyugdíjas Klub által szervezett fórumon április 14-én a gödi József
Attila Mûvelõdési Házban. Kaisinger Rita, aki az Európai Bizottság
magyarországi delegációja fõtanácsosának megbízásából látogatott
el a rendezvényre, gondolkodás nélkül vágta rá a választ: ugyan-
annyi! Egyelõre nem lesz több, de kevesebb sem.

A kérdések özöne elõtt az elõadó összefoglalta az EU történetét,
a csatlakozáshoz vezetõ hosszú és rögös útját az országnak, majd a
nyugdíjrendszerekrõl beszélt részletesebben. Elmondta, hogy az
Európai Unió nem szabályozza egységesen a nyugdíjrendszert,
minden tagországban más és más biztosítási rendszerek vannak
érvényben. Harmonizált viszont a tagországokban  a rendszer ab-
ban, hogy a magyar nyugdíjasok letelepedhetnek az EU bárme-
lyik tagállamában, oda küldik a nyugdíját Magyarországról Egy
dolgot viszont nem szabad elfelejteni: bármelyik tagországban te-
lepednek le, ott is a magyar nyugdíjból kell megélni!

Az elõadás után sok-sok kérdés következett. A  népes hallga-
tóság többek között arra volt kíváncsi, hogy emelkedik-e a
nyugdíjkorhatár, mennyire stabil a magán- és önkéntes nyug-
díjpénztárak helyzete, vállalhatnak-e a nyugdíjasok külföldön
munkát és milyen feltételekkel, milyen egészségbiztosítási for-
manyomtatványt kell kitölteni a csatlakozás után, ha utazni
akarunk és az mire jogosít és mire nem, hol szerezhetõ be stb.,
mi a Pro-Ráta arányosított nyugdíjrendszer lényege.

A nyugdíjkorhatárra vonatkozó kérdésre az elõadó elmondta,
hogy Európában mennyire különbözõek a korhatárok: egy fran-

cia már 55 éves korától kaphat nyugdíjat, míg egy dán csak 67
éves kora után. Az európai demográfiai trendek viszont azt mutat-
ják (ami Magyarországon is igaz), hogy egyre több lesz a nyugdíj-
ra jogosultak száma, ezzel párhuzamosan pedig egyre kevesebb az
adófizetõ, aki a nyugdíjakat fedezi. Ebbõl következik, hogy né-
hány éven belül elkerülhetetlenné válik a nyugdíjkorhatár emelé-
se és a fiatalok sorsának rendezése is, hogy kikerülhessenek a mi-
nimálbéres bejelentés csapdájából.

A külföldi munkavállalásról annyit megtudhattak az érdeklõ-
dõk, hogy akadálya nincs, szabadon lehet bármelyik országban
nyugdíjasként munkát vállalni, adózni pedig a magyar törvé-
nyek szerint kell.

A Pro-Ráta rendszer lényege abban áll, hogy azoknak, akik
több tagállamban dolgoztak, az összeadott biztosítási évek után,
arányosítva állapítják majd meg a nyugdíjukat egy bonyolult
számítási rend alapján.

Az egészségbiztosítási formanyomtatvánnyal kapcsolatban
azt lehet tudni, hogy az OEP-nél lehet beszerezni (szemben pl.
Nagy-Britanniával, ahol a postán bárki hozzájuthat), és a sür-
gõsségi betegellátásra jogosít bennünket, tehát fogászati keze-
lésre és plasztikai sebészeti beavatkozásokra nem lehet felhasz-
nálni.

A nyugdíjakkal és nyugdíjasokkal kapcsolatos félelmek egy
részét sikerült eloszlatni és sok kérdésre kaphattak választ azok,
akik ezen a szép áprilisi napon a kiskert helyett ezt a rendez-
vényt választották.                                                          R. Éva

Megkapta az ígért létszámbõvítést a Dunakeszi Rendõrkapitány-
ság. Mint azt Juhász István rendõrkapitány április 6-án a sajtó kép-
viselõinek elmondta, huszonhat elméleti tudással felvértezett, de
gyakorlati ismerettel még nem rendelkezõ fiatal rendõr áll szolgá-
latba. Velük, a közrendvédelmi állományt szeretnék erõsíteni, je-
lenlétükkel láthatóan több járõr lesz a közterületeken. Dunakeszin
nyolcan, Gödön heten, Fóton hatan kezdik meg közülük a szolgá-
latot, öten pedig a közlekedésrendészetre kerülnek. A kapitány pol-
gárbarát, szolgáltató rendõrséget ígért, ahol az ügyek gyors elinté-
zése a legfontosabb szempont. „Nem távozhat senki úgy a rendõr-
ségrõl, hogy nem foglalkozunk az ügyével, hogy nem kap kellõ in-
formációt" – mondta Juhász István. Azoknak a lakosoknak is szá-
mítanak a véleményére, észrevételére, akik közvetlenül nem kerül-
nek a rendõrséggel kapcsolatba. Hamarosan úgynevezett police-
ládákat helyeznek ki a települések forgalmas pontjaira, amelybe
bárki bedobhatja – akár névtelenül is – az észrevételeit, javaslatait,
panaszait tartalmazó levelét, s ezekre a helyi sajtón keresztül vála-
szol majd a rendõrkapitány. Az interneten keresztül is eljuttatha-
tók a kérdések, felvetések a dunakeszirk@wap.hu e-mail címre. 

A sajtótájékoztatón az is elhangzott, hogy a kapitányság áttekin-
ti a társszervekkel és a civil szervezetekkel kötött együttmûködé-
si megállapodásokat, tervezi a szorosabb kapcsolatot a polgárõr-
séggel, valamint együttmûködési megállapodást kíván kötni
mindhárom település cigány kisebbségével. 

A rendõrkapitányság illetékességi területén huszonnégy órás szol-
gálat kerül bevezetésre, s felélesztik a régen jól mûködõ körzeti meg-
bízotti rendszert. A körzeti megbízottak nagy helyismerettel rendel-
kezõ személyek lesznek, akiket a lakosság jól ismer, s akiket éjjel-
nappal megtalálhatnak a helybeliek a problémáikkal.          G. K. Zs. 

Police-ládákba várják a 
rendõrök az észrevételeket

40 ezer forint a nyugdíjam! A csatlakozás után mennyi lesz?!

Segítség pályázóknak
Pályázat a versenyképes vállalkozásért 
A vállalkozások fejlõdése érdekében belföldi és külföl-

di (EU-s) pénzügyi forráslehetõségekrõl, az uniós csatla-
kozás gazdasági vonatkozásairól, az európai vállalkozás-
fejlesztési lehetõségekrõl, a piaci és versenyhelyzet elem-
zésérõl és még számtalan tevékenységrõl szóló pályázatot
írt ki emelt szintû, szakmaspecifikus tanácsadás igénybe-
vételének támogatására a Gazdasági Versenyképesség
Operatív Programja (GVOP). 

A kis- és középvállalkozások részére kiírt támogatás
célja a vállalkozások sikeres mûködéséhez és a továbblé-
péshez szükséges ismeretek elterjesztése, az üzletmenet
hatékony megszervezéséhez szükséges tudás szélesebb
körûvé tétele, a túlélési és növekedési esélyek javítása.

A vissza nem térítendõ támogatás mértéke a tanácsadás
visszaigényelhetõ ÁFA nélküli összköltségének legfeljebb
50 %-a, illetve a vállalkozás létszámától függõen: 4 fõig
max. 400 ezer forint, 5-9 fõig max. 800 ezer forint, 10-49 fõ-
ig max. 1,200 ezer forint, 50-249 fõig max. 2,000 ezer forint. 

A pályázatokat szeptember 30-áig lehet benyújtani, de
az elbírálás folyamatos, így az bármikor beadható a vég-
sõ idõpontig. 

A pályázat magyar nyelven, kizárólag a Pályázati For-
manyomtatványon nyújtható be, mely a többi tájékozta-
tó anyaggal és a részletekkel együtt elolvasható és letölt-
hetõ az internetrõl, a www.gvop.hu oldalról. A pályázat
pontos címe: Pályázati felhívás: Kis- és középvállalkozá-
sok részére emelt szintû, szakmaspecifikus tanácsadás
igénybevételének támogatására (GVOP-2004-2.2.2.). 

Használja ki a pályázati lehetõségeket!                J. Á. 


