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A legtöbb helyen ragaszkodnak az IFÁ-hoz
Budapesten lép pályára a Bad Bones
Vaskád buktatott le egy férfit.
2013. június 29-én szombaton 15 óra 30 perckor a Rádió Antritt
regionális hírei következnek. Köszöntöm Önöket, Török Mónika
vagyok! Jönnek a részletek.
Egy település költségvetésében általában nem nagy összeg az
idegenforgalmi adó, mégis a legtöbb helyen ragaszkodnak hozzá. A
szálláshelyeken, hotelekben ellenőrzik is az ezekből származó bevételeket,
de a magánlakásoknál már a hivatal is tehetetlen.
De nemcsak az üdülőhelyeken van idegenforgalmi adó, bevezettek ilyet
nagyközségben is, például Hőgyészen. Az adóosztályon a teol.hu
kérdésére elmondták itt 410 forintot kell fizetni egy vendégnek, egy éjszaka
után. Mióta bezárt a kastélyszálló, az ebből adódó bevétele a településnek
jelentősen visszaesett. Havonta 5-6 főt jelentenek be, a vadászati
szezonban ennél többet 25-30 főt.
Tamásiban 300 forintot kérnek egy vendégéjszaka után és rendszeresen
ellenőrzik is a szálláshelyeket, mondta Simonné Horváth Andrea az
adóügyi osztály vezetője. Tavaly 4 millió forint körüli összeg folyt így be az
önkormányzathoz. Csak összehasonlításként, az iparűzési adóból tavaly
290 millió forint volt a város bevétele. Bíznak abban, hogy a télen-nyáron
üzemelő meleg vizes fürdő idén majd több vendéget csalogat, mondta az
osztályvezető, aki hozzátette, az idegenforgalmi adóból származó bevételt
visszaforgatják a település kulturális programjaira.
Tolnán és Szálkán viszont nincs ilyen jellegű adó. Az ember azt gondolná,
örülnek ennek a helyiek, de Szálkán például a falusi vendéglátással
foglalkozó Várfy Tibor elmondta, szerinte jó lenne, ha lenne idegenforgalmi
adó, mert ebből az összegből olyan hasznos kiadványokat lehetne
összeállítani, melyek népszerűsítenék Szálkát, és így talán még több
vendég jönne ebbe a festői szépségű faluba.

Faddon is így gondolkodnak a település vezetői. Fülöp János polgármester
elmondta, 320 forintot kell a vendégek után fizetni éjszakánként, tavaly
ebből 6,5 millió forint folyt be. Ezt az összeget rendezvényekre, a nyári
fesztivál szervezésére, népszerűsítésére fordítják. Dombóváron és a hozzá
tartozó Gunarason 300 forint az idegenforgalmi adó. Itt júliusban,
augusztusban van a csúcsforgalom. A befizetést azzal igyekeznek
megkönnyíteni, hogy a díjbeszedők járják az üdülőket, apartmanokat,
vendégházakat és miközben ellenőrzik a vendégek számát, egyből lehet
náluk fizetni is.
Dunaföldváron is van idegenforgalmi adó, tavaly ebből egymillió forint volt a
bevételük. Németh József panziós elmondta, fizetne ő szívesen ilyen adót,
csak lenne vendégük. A külföldiek elmaradtak, a belföldiek meg nem
jönnek. Így van ez már második éve. Néha egy-egy vendégmunkásnak
keresnek szállást, de nekik meg drága az ilyen panzió, mint az övék.
Budapesten lép pályára a Bad Bones! A hétvégén derül ki, hogy kik
játszanak a július 13-i nagydöntőn, a BKV Stadionban. Természetesen a
szekszárdi rosszcsontok is szeretnének ott lenni. A vasárnapi
megmérettetésről és annak fontosságáról Szabó Ferenc, a Bad Bones
egyik csapat vezetőjét hallják. - INTERJÚ!!!
Körözött férfit fogtak el a rendőrök
Vaskád buktatott le egy férfit. Egy körözés alatt álló szekszárdi férfit fogtak
el a Szekszárdi Rendőrkapitányság munkatársai június 27-én Szekszárdon.
Ennek előzményeként a rendőrségre bejelentés érkezett, hogy három
ember egy vaskádat cipel az utcán. A rendőrök a helyszínen igazoltatták a
férfiakat, így derült ki, hogy egyikük, K. Zoltán ellen a Szekszárdi
Járásbíróság körözést rendelt el e hónap 21-én. A férfit előállították, majd
átadták a Szekszárdi Járásbíróságnak.
Változott a panel- és téglalakások energia megtakarítást eredményező
beruházásainak önkormányzati támogatására kiírt pályázata Pakson.
Lakossági észrevételek alapján úgy döntött a testület, hogy a támogatható
célok közé kerüljön be a tetőszigetelés a társasházak esetében a
lakóépület nyílászáróinak 90%-os cseréje nélkül is.

Pontosították a kiírást azzal, hogy korábban nyertes pályázat segítségével
felújított épületek a pályázat benyújtását követő 15 évben nem vehetnek
részt a pályázaton.
A módosítások miatt a pályázatok benyújtásának idejét is módosították: az
új időpont 2013. július 15. - olvasható Paks város hivatalos weboldalán
Több hétre leállnak az intézmények Pakson. A Csengey Dénes Kulturális
Központ karbantartási munkálatok és nagy takarítás miatt lesz zárva
augusztus 1-je és 15-e között. Az intézmény könyvtárában nem csupán
ezekben a napokban nem lehet könyvet kölcsönözni, ez a szolgáltatás
egész augusztusban szünetel. Festenek, nagytakarítanak és leltároznak is
a Pákolitz István Városi Könyvtárban július 1-től augusztus 12-ig. De a
dunakömlődi Faluház is zárva tart július 22-től egészen augusztus 9-ig.
Az előző évekhez hasonlóan, idén júniusban is gyűrűzték a fehér gólyákat
Baja környékén. A Road Show ezúttal is nyitott volt az érdeklődők számára.
A nagy meleg ellenére az előre meghirdetett helyszíneken és időpontokban
több mint 180 fő (többségük óvodások, iskolások) kísérhette figyelemmel a
kis gólyák jelölését. Több helyszínen közvetlen közelről volt lehetőség a
madarak megfigyelésére, a fiókák megsimogatására. Az eseményen öt
településen, összesen 17 fészeknél 43 fióka kapott egyedi azonosításra
alkalmas gyűrűt.
Az idei évben 2-3 fióka volt a jellemző fészkenként, de Hercegszántón több
1 fiókás fészek is volt. Egy esetben előfordult, hogy kissé elmaradottak
voltak a fiatal gólyák, így ezek jelölése is elmaradt. A szokásosnál
kevesebb számú fióka a kikelés időszakában tapasztalható kedvezőtlen
időjárással magyarázható. Viszont a táplálék az árvíz okozta kiöntések és
fakadóvizek jóvoltából bőségesnek bizonyult, amit a kis gólyák kondíciója is
jól mutatott.
Dombóváron díjmentes nyári felügyeletet biztosítanak
Dombóváron díjmentes nyári felügyeletet biztosít július elsejétől, két héten
keresztül a "Kapaszkodó" Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató
Központ Társulás 6-14 éves gyerekek számára. A szabadidős-prevenciós
programok között szerepel a felelős kutyatartásra nevelő előadás, valamint

a gyerekekre leselkedő nyári veszélyek átbeszélése, na és persze sok sok
játék és kirándulás. - írja a megyei napi lap.

