RECSK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2021. MÁRCIUS HÓNAP
Szerkesztette: Recski Közös Önkormányzati Hivatal
______________________________________________________________________________________________

Tájékoztató a magánszemélyek kommunális adójáról
Tájékoztatjuk Tisztelt Adózóinkat, hogy a magánszemélyek kommunális adóját érintő változásokat
(ingatlan adás-vétel, ajándékozás, öröklés) szíveskedjenek bejelenteni az adóhatóság felé a változást
követő 15 napon belül! Az adóalanyok több esetben elhunyt hozzátartozók nevén adóznak tovább,
igénybe véve jogtalanul a 70 éven felüliek kedvezményét. Ezen esetekben az adókülönbözet
visszamenőlegesen kivetésre kerül késedelmi pótlékkal növelten, továbbá a bejelentés elmulasztása
miatt mulasztási bírság kiszabására is sok kerül. Ennek elkerülése végett, szíveskedjenek a változás
bejelentési kötelezettségüknek határidőben eleget tenni!
Egyúttal tájékoztatjuk Önöket, hogy a gépjárműadó kivetése és ügyintézése 2021.01.01. napjától
átkerült a Nemzeti Adó-és Vámhivatal hatáskörébe, ennek értelmében általuk kerül postázásra a 2021.
évi fizetendő kötelezettség. Önkormányzatunk Adóirodája csak előző évi tartozásokat tart nyilván,
melyről egyenlegközlő formájában tájékoztatjuk adózóinkat.
Kalmárné Kovács Andrea jegyző

______________________________________________________________________________________________

Tisztelt Lakosság!
Minden ingatlantulajdonosnak kötelessége az ingatlan melletti járdaszakasz rendben tartása,
illetve a járdaszakasz és az út közötti zöldterület gondozása. Amennyiben nyílt árok van az
ingatlan mellett, annak a tisztán tartása is az ingatlan tulajdonosának vagy használójának a
feladata. Kérem az ingatlanhoz tartozó kertek, zártkertek gyomirtását is folyamatosan végezzék!
Nagy Sándor polgármester

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a környezet védelmének általános szabályairól szóló törvény és a
természet védelméről szóló törvény módosítása szerint országszerte tilos az avarégetés és a
kerti hulladék égetése. A veszélyhelyzet idejére a helyi önkormányzatok felhatalmazást kaptak,
„a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos, az avar és kerti
hulladék égetésére vonatkozó szabályok rendelettel történő megállapítására”, azonban erre az
átmeneti időszakra Recsk Nagyközségi Önkormányzat nem alkotott az égetés szabályairól helyi
rendeletet, figyelemmel a levegő minőségének javítására, a lakosság egészségének védelmére.
A felgyülemlett gally és avar elszállításáról az Önkormányzat és a PEVIK Kft. fog gondoskodni a
hamarosan kiadásra kerülő részletes tájékoztató alapján.
A zöldhulladék kezelésére javasoljuk a helyi komposztálást, illetve a zöldhulladék elszállíttatására
havonta egy alkalommal (szerdai napon) van lehetőség. A szállítást a PEVIK Kft. munkatársai
végzik.
Nagy Sándor polgármester

Tisztelt Lakosság!
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a háztartásban felgyülemlett fáradt étolaj leadására a Recski
Szociális Ellátó és Gyermekjóléti Intézmény Központi Konyhájának udvarán (3245 Recsk,
Kossuth Lajos út 142.), hétfőtől péntekig 08,00 – 13,00 óra között van lehetőség.
Nagy Sándor polgármester

HIRDETMÉNY
Értesítjük a lakosságot, hogy az ebek veszettség elleni
VÉDŐOLTÁSA és féregtelenítése

2021. március 27-én (szombaton) de. 8,00 órától 11,00 óráig lesz
az Önkormányzati Hivatal műhelyének udvarán.
Az oltási díja: 5.000.-Ft ebenként + féregtelenítés 10 kg-onként 200.-Ft, melyet az oltás alkalmával kell megfizetni.
81/2002(IX.04) fvm rendelet és 164/2008(XII.20.) Fvm rendelet szerint minden három hónaposnál idősebb ebet
veszettség elleni oltásban és féregtelenítésben kell részesíteni!
Lehetőség lesz elektromos transzponderrel még nem rendelkező ebek részére chip beültetésre is, mely ebenként 5.000.-Ft.
A háznál történő oltásra és chip beültetésre is van lehetőség, ezt kérjük jelezni az állatorvosánál.
A házhoz történő kiszállás költsége 500.-Ft/ingatlan.
A járványhelyzetre való tekintettel kérünk mindenkit, az orrot és szájat eltakaró maszk használatára és a megfelelő
távolság betartására!

PÓT VÉDŐOLTÁSRA
2021. április 10-én (szombaton) de. 8,00 órától 11,00 óráig kerül sor
Kérjük, hogy az oltási kiskönyvet hozzák magukkal, értelemszerűen a tulajdonos és az eb adataival kitöltve.
Aki ezzel még nem rendelkezik, vagy elhagyta 500.-Ft-ért válthat újat.
A járványhelyzetre való tekintettel kérünk mindenkit, az orrot és szájat eltakaró maszk használatára és a megfelelő
távolság betartására!
Recski Közös Önkormányzati Hivatal

2021. évi hulladéknaptár tervezet
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01. hétfő
08. hétfő
15. hétfő
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29. hétfő
03. szerda
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31. szerda
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28. hétfő
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