Adózók figyelmébe!
Felhívjuk a tisztelt Adózók figyelmét, hogy a

gépjármûadóval kapcsolatos
adóztatási feladatokat 2021. január 1. napjától a
Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) vette át az
önkormányzati adóhatóságtól.
A változással kapcsolatban az adózóknak teendõjük nincs. Az év folyamán a NAV minden
adózónak határozatot küld a fizetendõ adóról,
az aktuális fizetési határidõkrõl és az új gépjármûadó-bevételi számláról. A gépjármûadó teljesítésére vonatkozó eddigi csoportos beszedési
megbízások érvényüket vesztik. A fentiek értelmében kérjük, hogy a 2021. évi gépjármûadót
ne az önkormányzat számlájára teljesítsék.

Tisztítsuk meg Mohácsot!
Tavaly novemberi, pécsi felszentelése után új megyéspüspökünk, Felföldi László elsõ, hivatalos
látogatásainak egyike Mohácsra vezetett január 12-én. Az egyházi vezetõt, akit Bacsmai László
esperes-plébános kísért el, városházi irodájában fogadta Pávkovics Gábor. A találkozón az ismerkedésen túl szó esett Mohács és a katolikus egyház együttmûködésének jelenlegi színtereirõl és az ezzel kapcsolatos, jövõbeni tervekrõl, elképzelésekrõl is. A megbeszélésen a Mohács
500 projektet szintén érintették, amely a jövõben további egyeztetések témája lesz.

Mások egészségét is veszélyezteti,
aki nem engedélyezett tüzelõanyaggal fût
A fûtési idény kellõs közepén járva számtalan
lakossági bejelentést kap önkormányzatunk
arról, hogy bûzös, szúrós szagú füstöt „ereget”
a szomszéd kéménye. A jelenség nem csupán
kellemetlen, de veszélyes is, hiszen nem egy
anyag, ha elégetik, bizonyítottan súlyos megbetegedéseket, akár rákot is elõidézhet.
Az érvényben lévõ szabályok egyértelmûen rögzítik: tilos a légszennyezés, valamint a levegõnek a lakosságot zavaró bûzzel és egyebekkel
való terhelése, mely légszennyezettséget okoz.
A levegõ védelmérõl szóló kormányrendelet értelmében, amennyiben a levegõszennyezõ forrás természetes személytõl ered, az eljáró hatóság a járási kormányhivatal, amennyiben ezt a
szennyezést ipari tevékenység okozza, az eljáró
hatóság a megyei kormányhivatal. A bejelentéseket ezen hatóságok felé kell megtenni.
A járási hivatal mint környezetvédelmi hatóság a levegõvédelmi követelményt megsértõ
természetes és jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezet számára, a jogsértõ tevékenység megszüntetésére, illetve a
mulasztás pótlására való kötelezéssel egyidejû-

leg – ha jogszabály másként nem rendelkezik –
levegõtisztaság-védelmi bírságot szab ki.
– Hadd emlékeztessem a tisztelt Olvasókat –
fûzi hozzá a témához Dr. Kovács Mirella jegyzõ –, hogy a háztartási tüzelõberendezésekben
(például vegyes tüzelésû kazán, kályha, kandalló) történõ égetésnek szigorú szabályai vannak,
ezek az alábbiak:
Az egyedi fûtéssel rendelkezõ lakóházakban a
tüzelõberendezésekben csak az arra a berendezésre engedélyezett tüzelõanyagot szabad elégetni. A tüzelõberendezéseket a használathoz
igazodóan megfelelõen karban kell tartani. A
tüzelõanyag ipari hulladékot, mûanyagot, gumit, vegyszert, festékmaradékot, egyéb veszélyes hulladékot nem tartalmazhat. Háztartásokban a kis mennyiségben keletkezõ papírhulladék és veszélyesnek nem minõsülõ fahulladék
háztartási tüzelõberendezésben történõ égetése
engedély nélkül végezhetõ. Szilárd halmazállapotú tüzelõanyagok csak száraz állapotban tüzelhetõk. Jegyzõnk kéri: a fenti szabályokat
mindenki maradéktalanul tartsa be a maga és
mások egészségének megóvása érdekében.

GYÁSZOLUNK…
Mély megrendüléssel értesültem arról, hogy január 15-én pénteken reggel Pécs közelében közlekedési balesetben elhunyt Mohács rendõrkapitánya, Dr. Páter Attila – írta az önkormányzat Facebookoldalán Pávkovics Gábor, így folytatva: Dr. Páter Attila személyében – aki napra pontosan egy éve
foglalta el városunkban a kapitányi széket – egy mindenkor együttmûködõ, empatikus, segítõkész
rendõri vezetõt ismertem meg. Az elhunyt sajnálatosan rövid itteni pályafutása során folyamatosan
bizonyította, hogy az emberek szolgálatát, a város közbiztonságának megõrzését, javítását, a rendõri munka színvonalának emelését tekinti legfõbb feladatának. Közszolga volt, a szó legnemesebb értelmében. Halála az egész város számára nagy veszteség, emlékét kegyelettel megõrizzük!

Pár napja megkezdõdött a „Tisztítsuk meg az
országot!”– program pályázatán elnyert keretbõl a városunk közterületein található illegális hulladéklerakók megszüntetése. Az elsõ felszámolást a nemrég megújított Kodály szervizúton és környékén, valamint a Török utca végén található játszótéren kezdtük meg – írja Facebook-oldalán Pávkovics Gábor. (Lapunk úgy
értesült: az elmúlt napokban a Dankó Pista utcai közben, a szõlõhegyi rendezvénytéren és
az Újvárosban is rendet teremtettek az akció
keretében.) Polgármesterünk így folytatja:
FONTOS FELHÍVÁS!
– Igyekszünk úgy megoldani a konténerek logisztikáját, hogy a lehetõ legkevesebb ideig álljanak kint (akár üresen, akár megrakva) közterületen. A Kodály szervizútra egy délután kikerült BIOKOM-konténer másnap reggelre már
tele volt szemetes zsákokkal. Amikor inert hulladékot, esetleg zöldhulladékot szállíttatunk el
és a konténerbe háztartási hulladék is keveredik, sajnos nem fogják tudni átvenni a hulladékudvarban – olvasható a közösségi oldalon.
Polgármesterünk nyomatékosítja: ezúton kérem a tisztelt lakosságot, hogy ne dobáljanak a
konténerekbe semmit! Ahogy ígértem, a munka gõzerõvel folytatódik idén is! Mohács több
pontján folytatjuk a „nagytakarítást”!

Lesz is, nem is Vince-nap…
Bár a vírusjárvány miatt rendezvényeket nem
lehet tartani, a Programiroda Mohács úgy gondolta, a hagyományokhoz ragaszkodni kell, így
január 22-én pénteken a Szõlõhegyi kápolnában 11.00 órától szentmise lesz, majd 12.00-tõl
a rendezvénytéren Pávkovics Gábor polgármester vágja le a Vince-vesszõket, amelyeket
Bacsmai László esperes-plébános szentel meg.
Az utóbbi eseményt ONLINE, a világhálón lehet majd követni.
Azt persze a Programiroda is fájlalja, hogy finom
borokat nem lehet online kóstolni…
Szent Vince vértanú a szõlõsgazdák védõszentje.
Napjához, január 22-éhez számos hagyomány,
szokás kapcsolódik, s e dátum nevezetes termésjósló nap is egyben. „Ha megcsordul a Vince, tele lesz a pince.” – utal a régi mondás arra, hogy
ha enyhe idõjárás köszönt ránk e napon, õsszel
jó szõlõtermésre, sok borra számíthatunk.

