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Önök a Rádió Antritt regionális híreit hallják 2013. január 4-én –
Köszöntöm Önöket, Kovács Viktória vagyok.
Ügyfélbarát nyitva tartás a szekszárdi okmányirodában
Hét település hulladékát viszik az új telepre
Ingatlanadó: több mint kilencezren már kézhez kapták a csekket
Máris mondom a részleteket.
Ügyfélbarát nyitva tartás a szekszárdi okmányirodában
Január 1-jétől új időszámítás kezdődött a közigazgatásban, a járási
hivatalok megalakulásával. Létrejöttek a Kormány legalacsonyabb szintű
területi államigazgatási egységei, amelyek a megyei kormányhivatalon belül
működnek. A járási rendszer fontos alappillére az okmányiroda, mely 2013.
októberétől járási kormányablakként integrálja az okmányirodai alapfeladatellátáson túl a csatlakozással érintett szakigazgatási szervek
ügyfélszolgálati tevékenységét is. Év végéig 300 helyszínen jönnek létre
kormányablakok, ahol várhatóan közel 3000 ügycsoportban fogadják majd
az állampolgárokat. A cél az egyablakos ügyintézés megteremtése: a
polgárok minden állammal kapcsolatos ügyet egy helyen tudjanak elintézni.
A korszerű közigazgatással szemben felmerülő állampolgári igények
azonban a megszokott színvonal biztosításán túl újabb tettekre ösztönzik a
kormányhivatalt, ilyen új kihívás az ügyfélfogadási idő meghosszabbítása.
A szekszárdi hivatal az első jelentős lépést már megalakulásának második
hetében megteszi: január 7-től a szekszárdi okmányiroda munkanapokon
reggel 8 órától este 8 óráig tart nyitva. Az okmányirodában négy óra után
két munkaállomás működik majd, és az esti órákban a helyszínen egyelőre
csak bankkártyás fizetésre lesz lehetőség. Az új nyitvatartási rendnek
köszönhetően az eddig megszokott szolgáltatásokat este is elérhetik az
ügyfelek, akik így megtapasztalhatják, hogy nem csak szavakban szolgálják
őket az új hivatalok, hanem tettekben is. A járás többi okmányirodájában
egyelőre nem lesz késő estig tartó nyitva tartás, viszont valamennyi helyen
megszűnik az ügyfélmentes nap. A járási hivatalok mellett Tolna megyében
kilenc kirendeltség, valamint hetvenkilenc helységben települési ügysegéd
is hozzájárul az ügyintézés gördülékenységéhez.

Hét település hulladékát viszik az új telepre
Hatvannapos próbaüzemmel megkezdte működését a Paks és Térsége
Hulladékgazdálkodási Rendszer - amelynek köszönhetően 7 település Bölcske, Gerjen, Madocsa, Nagydorog, Györköny, Paks és Pusztahencse –
kommunális, szelektív és zöld hulladékának elhelyezése válik hosszú távon
megoldottá, mondta el Puskás János, a DC Dunakom Kft. ügyvezetője olvasható a teol.hu internetes hírportálon.
Nagy változásnak számít, hogy a lakosság otthonában válogathatja,
gyűjtheti szelektíven a hulladékot. A háztartásokba eljuttatták azokat a
zsákokat, amelyekben elkülöníthetik az újrahasznosítható hulladékot:
fémet, papírt, műanyagot. Ezeket kéthetente szállítja el a szolgáltató.
A zsákokat a családi házas övezetekben rövidesen kukák, a lakótelepen
konténerek váltják majd fel. Ezt ingyenesen a lakosság rendelkezésére
bocsátják. Az üveget viszont továbbra is a települések hulladékgyűjtő
szigetein lévő konténerekbe kell dobni. A hulladéklerakó építése többéves
előkészítő munka után az elmúlt év tavaszán kezdődött meg Pakson. A
beruházás keretében korszerű hulladékudvar, komposztálótelep, új lerakó,
valamint a kommunális és szelektív hulladék feldolgozására szolgáló
csarnok épült.
A hulladékudvar a hulladékkezelő központ területére költözik, ahol továbbra
is ingyenesen adható le a háztartásokban keletkező veszélyes hulladék,
illetve a szolgáltató által kijelölt időpontokban a DC Dunakom Kft.
munkatársai házhoz mennek az elektronikai hulladékért.
A tervek szerint továbbra is évente két köbméternyi építési-bontási
törmeléket vesznek át ingyenesen a lerakón, és megmaradnak a
megszokott gyűjtőszigetek is.
Katonák osztják az ivóvizet Kajdacson
Katonák osztják az ivóvizet január elsejétől Kajdacson. Szedresből
szállítják a faluba lajtos kocsival a vizet, amelyből személyenként 3 litert
lehet vinni.
Az iskolaudvaron 12 és 18 óra között vesztegel az autó. A községnek 1200
lakója van, őket értesítették erről a lehetőségről, amivel napról, napra
többen élnek, de még mindig csupán egy-két tucatnyian.
„Nagyfogyasztó” a konyha, ide napi 300 litert visznek. Somogyi Józsefné
azt mondta, finomabb ez a víz, ezért haza is visz minden nap. Hozzátette,

hogy ez persze nem jelenti azt, hogy többé nem isznak csapvizet, mert
ugyan hallotta, hogy magasabb az arzéntartalma az előírtnál, de arról nem
tud, hogy ez valaha gondot okozott volna.
Ezt Boda János polgármester is megerősítette. Elmondta, hogy a régi
magyar szabvány szerint literenként 50 milligramm lehetett az
arzéntartalom, a december 26-ától érvényes EU elvárás viszont 10
mg/literben maximalizálja azt. Kajdacson legutóbb 13,2 milligrammot
mértek.
Kajdacson régóta tudják, hogy javításra szorul az ivóvízminőség. Meg is
tették ezért a szükséges lépéseket. Az e célból benyújtott pályázat sikerrel
járt, több mint 200 millióból készül új kút, víztorony és telepítenek többféle
tisztítótechnológiát. Várhatóan őszre fejezik be a munkát. Fodor Lajos, a
Honvédelmi Minisztérium közigazgatási államtitkára Kajdacson tett
látogatásakor elmondta: a Belügyminisztériummal közösen gondoskodnak
azokról a településekről, ahol nem felel meg az ivóvíz minősége az
előírásnak. Ez több mint 140 települést, majd’ négyszázezer embert érint.
Az első napok tapasztalatai jók, kedvezően fogadta őket a lakosság. Mint
mondta, átmeneti megoldás a lajtos kocsis, illetve zacskós vízosztás,
hosszú távon helyben fogják a vizet tisztítani. Ehhez már készülnek a
víztisztító konténerek. Ezekből közel kétezret telepítenek majd.

Ingatlanadó: több mint kilencezren már kézhez kapták a csekket
A helyi ingatlanadó bevezetéséről döntött tavaly a szekszárdi
önkormányzat. Ezt követően a megyeszékhelyen lakóknak nyilatkozniuk
kellett arról, milyen telekkel, ingatlannal rendelkeznek. A múlt év vége felé
többen meg is kapták az értesítést a fizetendő ingatlanadó mértékéről.
A helyi ingatlanadóról Horváth Istvánt, Szekszárd Megyei Jogú város
polgármesterét hallják. - interjúrészlet
Az építmény- és a telekadó egyaránt érinti a városban ingatlannal és
vagyoni értékű joggal rendelkezőket, valamint a vállalkozókat is. Mindkét új
adóról az ingatlan tulajdonosának bevallást kellett benyújtania, ennek
határideje 2012. augusztus 31. volt. Mintegy 12 ezer érintett, körülbelül 18
ezer ingatlanra vonatkozóan teljesítette adókötelezettségét. A beérkezett
bevallásokból 14 800-at dolgoztak eddig fel, és 9400-an kapták már kézhez

az adófizetést megállapító határozatot. Az adóbevallások feldolgozása a
napi munka mellett folyamatosan történik, így január végére minden érintett
kézhez kapja a határozatot.
Szekszárdon 2011. január 1-től megszűnt a vállalkozók kommunális adója,
és a lakosságot érintően sem áll fenn a kettős adókötelezettség, hiszen a
magánszemélyek kommunális adója már 2007. december 31. napjával
szűnt meg. Éppen a vállalkozók megszüntetett kommunális adója, az áfa
emelkedése, a csökkenő állami normatívából adódó költségvetési hiány
pótlása indokolta az ingatlanadó bevezetését. Az ingatlanadóból körülbelül
270 millió forintos bevételt remél a megyeszékhely önkormányzata. Az
összeget az említetteken túl az alsóvárosi temető bővítésére, a városi
intézmények, a városüzemeltetés jól megszokott, zavartalan működésére,
valamint az illegális szemétlerakók felszámolására fordítják.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei, köszönöm a figyelmet.

