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Megjelenik 10.000 példányban MOHÁCSON, ÚJMOHÁCSON, SÁRHÁTON és MOHÁCS-SZÕLÕHEGYEN

Minden eddiginél több busót
láthatunk idén: az 1.600-at is
meghaladja a beöltözõk száma

FÓKUSZBAN AZ IPARÉS GAZDASÁGFEJLESZTÉS

MEGHÍVÓ
az Ipar 4.0 Mintagyárak
kiemelt projekt szakmai elõadására
Február 20-án Mohácsra érkezik az Ipar 4.0 Mintagyárak kiemelt projekt
Mohács Önkormányzata meghívására és a GINOP-1.1.3-16-2017-0001
kódszámú Ipar 4.0 Mintagyárak kiemelt projekt közös szervezésében.
Az ipar fejlõdésének új iránya, hogy a termelési folyamatok hatékony
szervezése keretében az eszközök önállóan kommunikálnak és összehangoltan mûködnek az anyagáram mentén. Nem csak technológiai fejlõdésrõl van szó. A szemléletmód jelentõs megváltoztatására van szükség mind az egyén, mind a vállalatirányítás szintjén, amellyel már önmagában is jelentõs versenyképesség-növekedést érhet el egy vállalkozás.
Alig két hét van hátra az idei Busójárásig: a készülõdés óriási, rendszeresen maszkot, birkabundát öltõ, kolompot, kereplõt rázó, szívbõl jövõen
farsangoló ismerõseink egyként állítják: „busólelkük” már nagyon türelmetlen, alig várják, hogy arra a pár napra átváltozhassanak…
Busójárási hírcsokrunkat lapunk 2. oldalán találják Olvasóink.

Képviselõ-testületi ülés
Február 15. (péntek) – Városháza, 8.30 óra
Tervezett napirend:
1) Beszámoló a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról, a bizottságok és a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseirõl, a településrészi önkormányzat munkájáról, valamint a két ülés közötti fontosabb eseményekrõl 2) Elõterjesztés a képviselõ-testület 2019. évi munkatervérõl 3) Elõterjesztés a 2019. évi költségvetésrõl szóló rendeletrõl
4) Elõterjesztés a 2019. évi cafeteria-szabályzatról 5) Elõterjesztés a köztisztasági rendeletrõl 6) Elõterjesztés az önkormányzati tulajdonban lévõ lakások bérletérõl és elidegenítésérõl szóló rendeletrõl 7) Elõterjesztés a lakásbérbeadási névjegyzék felülvizsgálatáról 8) Elõterjesztés szakemberlakás bérlõjének kijelölésérõl 9) Elõterjesztés központi ügyeleti
feladatok ellátása tárgyában közfeladat-ellátási szerzõdésrõl 10) Elõterjesztés a Mohácsi Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában lévõ szociális intézmények 2019. évi térítési díjairól 11) Beszámoló a bentlakásos szociális intézmények 2018. évi tevékenységérõl 12) Elõterjesztés a
2019. évi Közbeszerzési Tervrõl 13) Elõterjesztés pályázatokról 14) Elõterjesztés a beiskolázási körzetek véleményezésérõl 15) Interpellációk

A projekt célja, hogy a feldolgozóiparban mûködõ hazai mikro-, kis- és
középvállalkozások megismerhessék a nagyvállalatoknál mûködõ legújabb technológiákat, valamint módszertani ismereteket kaphassanak
ezek bevezetésének és alkalmazásának megkönnyítésére.
A hazai termelõ kkv-k számára ma már elengedhetetlen, hogy Ipar
4.0-val foglalkozzanak, amennyiben szeretnének lépést tartani versenytársaikkal. Most itt a kiváló alkalom, hogy megismerkedjenek a
témával és elinduljanak a fejlesztés útján.
Az esemény ideje: február 20. (szerda), 10.30 – 12.00 óráig
Az esemény helyszíne: polgármesteri hivatal, díszterem
(7700 Mohács, Széchenyi tér 1.)
PROGRAM:
Köszöntõ – Szekó József polgármester
Ipar 4.0 Mintagyárak kiemelt program, szakmai elõadás
– Katona László, Borbély László iparfejlesztési tanácsadók, Ipar 4.0
Mintagyárak kiemelt projekt
Konzultáció, tanácsadás
Programregisztráció
A programra elsõsorban a feldolgozóipari kkv-k vezetõit és munkatársait
várjuk, de korlátozott számban további érdeklõdõket is fogadunk.
Az eseményen való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött!
Részvételi szándékát, kérjük, jelezze Lehel György ny. vezetõ fõtanácsosnál a lehelgyorgy@gmail.com e-mail-címen vagy a (06) 20-989-1187es telefonszámon február 18-án (hétfõn) 18.00 óráig.

