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Javában zajlik a Nagy Sportágválasztó
Negyven százalékkal csökken a lakossági építmény- és telekadó
Szekszárdon
Idén is vár mindenkit az Önkéntesek napja és a Hála-Gála
Kellemes napot kívánok! A Rádió Antritt regionális híreit, 2013. május
31-én pénteken 15 óra 30 perckor Török Mónikától hallják. Mondom a
részleteket!
A szekszárdi sportcsarnok környékén több mint 30 sportágba kóstolhatnak
bele az érdeklődők a harmadik Szekszárdi Nagy Sportágválasztón. Melyről
Csillag Balázst, a Szekszárdi Városi Sportcsarnok igazgatóját hallják. INTERJÚ!!!
Negyven százalékkal csökken a lakossági építmény- és telekadó
Szekszárdon a tolnai megyeszékhely közgyűlésének csütörtöki döntése
értelmében. - adta hírül az MTI.
A június 1-jén hatályba lépő rendelet szerint a lakások után
négyzetméterenként évi 140 helyett 100 forintot kell fizetni Szekszárdon, a
kereskedelmi, ipari célú épületek után pedig 100 négyzetméterig 100
forintról 50 forintra csökken az adó mértéke.
Horváth István (Fidesz-KDNP) polgármester a rendeletmódosítás vitájában
megjegyezte: egy átlagos, 65 négyzetméteres lakásnál az adó így alig éri el
a másutt kivetett kommunális adó összegét, ilyen adófajta azonban nincs
Szekszárdon.
Ács Rezső (Fidesz-KDNP) alpolgármester megjegyezte: a lakosság és a
helyi kis- és középvállalkozások számára mérséklődnek az adóterhek, a
multinacionális vállalatok esetében azonban nem lesz csökkenés.
Szekszárd városa, a Szekszárdi Civil Kerekasztal és a Mentálhigiénés
műhely idén is megrendezik az Önkéntesek napját és a Hála-Gálát június
1-jén 10 órakor Garay téren – eső esetén a Szent József Katolikus
Iskolaközpontban. Az eseményről Gálné Hoffercsik Dóra a Mentálhigiénés

Műhely, illetve a Szekszárdi Civil Kerekasztal titkára tájékoztatta a Rádió
Antrittot. - INTERJÚ!!!
Eredményesen kutatják fel a veszélyes termékeket
A Tolna Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége
nagymértékben kivette a részét abból az eredményből, amelynek
köszönhetően Magyarország első helyen végzett a veszélyes termékek
felkutatása terén az Európai Unió országai között.
A kormányhivatal fogyasztóvédelmi felügyelősége kiemelt fontosságú
feladatának tartja a korábban letiltott veszélyes termékek kereskedelmi
forgalomból való kiszűrését, illetve a potenciálisan veszélyt jelentő
termékek felkutatása, mintavételezése és laboratóriumi vizsgálata után az
értékesítés további megtiltását. 2012-ben a megyei felügyelőség - a
korábban letiltott termékek közül 58 féle veszélyes termék forgalmazását
derítette fel, és intézkedett az értékesítés további megtiltásáról. A letiltott
termékek között volt többek között gyermekruházat, gyermeklábbeli,
fényfüzér, hajvágó, akkumulátoros fejlámpa, körfűrész, rádió, gyerekjáték,
ragasztó.
Hatósági mintavételezés 27 féle árucikk esetben történt, amelyek közül 15
nem felelt meg a biztonságossági követelményeknek.
A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság arról tájékoztatott, hogy az Európai
Unió veszélyes termékek adatbázisának 2012-es éves jelentése szerint
Magyarország első helyen végzett a veszélyes termékek felkutatása terén.
Az eredmény azt igazolja, hogy Magyarország azon tagállamok közé
tartozik, amely hatékonyabban ellenőrzi a forgalomba hozott termékeket, és
ezáltal eredményesebb a veszélyes termékek felkutatásában. A magyar
fogyasztóvédelmi hatóság 294 értesítésével az összes jelzés 15%-át
szolgáltatta.
Új mozgásfejlesztő játékokkal gazdagodik hamarosan a bonyhádi Ficánka
óvoda. Fetzer Lászlóné tagóvoda vezető elmondta, az intézmény
alapítványához érkezett támogatásokból, a szülők felajánlásából és a
farsangi bál bevételéből finanszírozzák az eszközök beszerzését,
kialakítását. A beruházással - amelyhez a helyi önkormányzat is segítséget
nyújt - tervei szerint a nyár közepéig készülnek el - írja a Tolnai Népújság

