03.18 – szombat 15.00
Paks polgármestere örül a Brüsszeli döntésnek
Gondot okoz ha nem fizetik a lakosok az adókat
66 szekszárdi kap támogatást a csapadékvízgyűjtő tartályhoz
Marad a felhős szeles idő
Jó napot kívánok, Veress Liza vagyok! 2017. március 18- án,
szombaton, 15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei!
Hazánkban nincs megoldva a megújuló energia tárolása, ezt Paks
polgármestere mondta a Teolnak. Süli János azt is mondta, hogy örül az
atomerőmű kapacitás fenntartásával kapcsolatos minap született
brüsszeli döntésnek. Paks polgármestere szerint fontos, hogy a
közvélemény tisztán lássa, nem kérdés, hogy szükség van-e a két új
blokkra, hiszen az ország ellátásbiztonsága érdekében már a további
kapacitások létesítéséről kellene gondolkodni. A polgármester már több
fórumon is szót ejtett az atomerőmű közelgő bővítéséről, illetve az annak
kapcsán kialakult reakciókról. A képviselő-testület legutóbbi ülésén és a
sajtó napja alkalmából rendezett ünnepségen is beszélt arról, hogy
fontos a tisztánlátás a kérdésben. Mint mondta, nem tud, nem lehet
azonosulni azokkal a reakciókkal, amit kiváltott a brüsszeli döntés híre,
hiszen vannak olyanok, akik azt mondják, a két új blokk megépítése az
„évszázad legnagyobb bűncselekménye lesz”. Azt mondja, már nem
azzal kellene foglalkozni, hogy lesz-e 5-ös és 6-os, hanem azzal, hogy
mi lesz a következő kapacitás, hol kell megépíteni egy újabb erőművet.
Második testületi ülését tartotta Paks testülete. 10,5 milliárdos
főösszeggel fogadták el a második fordulóban Paks idei költségvetését a
képviselők. A testületi ülésről Szabó Péter Paks alpolgármestere beszélt
rádiónknak. - INTERJÚ!!!
Hatalmas gond a településeknek ha az ott élők nem fizetik az adókat. A
települések többsége ugyanis a befolyó összegből próbál meg
fejleszteni, gazdálkodni, illetve a pályázataikhoz szükséges önerőt
biztosítani. Március 1-jén megkezdték az önkormányzatok a helyi
adókról szóló határozatok és csekkek kiküldését. Több település
vezetőjét is megkérdezte a megyei napilap arról, mennyi bevételre
számítanak a helyi adókból, van-e hátralékuk az adott településen

lakóknak, hogyan tudják azt behajtani, illetve milyen kedvezményeket
biztosítanak a helyieknek. Településenként változhat hol, milyen adót
vezettek be. Bátaszéken például a helyi adók körébe a kommunális-, az
iparűzési- és a gépjárműadó tartozik. A jegyző elmondta, a kommunális
adó érinti a legtöbb lakost. Bátaszéken az idén mintegy 279 millió forint
bevételre számítanak, melyből a város üzemeltetését biztosítani tudják,
a szociális és a közművelődési feladatokat továbbra is tudják támogatni,
illetve a civil szervezetek segítségére is jut belőle. Szekszárdon az
építményadó 14ezer adózót érint, a várható bevétel 350 millió forint. A
telekadó 300 adózót érint, várható bevétel 70 millió forint. Az iparűzési
adó 3800 adózóra vonatkozik, a várható bevétel 2 milliárd forint körül
van, az idegenforgalmi adó pedig 45 adózót érint, a várható bevételt 7
millió forintra teszik. A gépjárműadóban 12ezer szekszárdi polgár
érintett, a várható bevétel 110 millió forint.
Fontos a környezetvédelem. Szekszárd Város Önkormányzatának 2016.
évi klímaalapja 66 szekszárdi Pályázót támogatott, hogy mindössze
5.000 Ft-ért jussanak hozzá egy-egy 1.000 literes IBC csapadékvíz
gyűjtő tartályhoz. Az összegyűjtött csapadékvíz – azon túl, hogy kiválóan
alkalmas a pázsit, a szobanövények öntözésére – nem terheli a
vízszámlát és az esővíz helyben tartásával csökken a mélyen fekvő
területek elárasztásának kockázata is. fontos tudni, hogy Szekszárd
2009-ben
csatlakozott
az
országos
Klímabarát
Települések
Szövetségéhez és azóta megszaporodtak a környezet- és klímavédelmi
programok. Az IBC csapadékvíz gyűjtő programot koordináló Zöldtárs
Alapítvány az elmúlt napokban értesítette ki a 66 Pályázót, hogy ki-mikor
veheti át tartályát. Részletek Baka Györgytől a Zöldtárs Alapítvány
elnökétől. - INTERJÚ!!!
Végül az időjárásról: Marad a felhős szeles, esős idő. Ez a hétvége nem
a szabadban töltött felhőtlen kirándulásoké. Ha kimozdulna érdemes
melegen öltözni és vinni egy esernyőt is.Szekszárdon 10-13 fok körül
alakul majd a hőmérséklet.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács
támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

