JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Domony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 07.-én
megtartott testületi ülésén.

Helye:

Polgármesteri Hivatal
Domony, Fő út 98.

Jelen vannak: jelenléti ív szerint
Tantó Csaba polgármester:
Köszönti a testületi ülésen megjelent képviselőket, a megjelent Óvoda,-és iskola vezetőjét.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel a megválasztott 7 fő képviselőből 6
fő jelen van. Ismerteti a meghívóban szereplő napirendi pontokat. A képviselő-testület tagjai az
elhangzottakat megtárgyalták, a napirendet 6 igen szavazattal az alábbiak szerint fogadták el.
NAPIREND

1.) Közétkeztetési pályázatok elbírálása
2.) Domony Község Önkormányzat Képviselő-testületének Talajterhelési
díjról szóló rendeletének megtárgyalása
3.) Egyebek
1.NAPIREND
Közétkeztetési pályázatok elbírálása
Tantó Csaba polgármester:
A kiírt közétkeztetési pályázatra három pályázó nyújtotta be pályázatát. Az intézmények vezetőit
kérte, hogy jelenjenek meg a testületi ülésen, mert az étkeztetésre a panasz az óvodából érkezett!
Kmetyné Bohunka Márta Óvodavezető:
Elmondja, hogy sok volt a probléma az étel minőségével, de 1 hónapja beszéltek az ételszállító
Vanóékkal, hogy nem megfelelő az étel minősége, azóta jobb lett a kaja minősége!
Tóth-Simon Andrea Iskola Igazgató:
Aziskolában nem igazán változott az étel minősége! Ha lenne jobb ételre lehetőség, változtatni
lehetne a beszállító céget!
Pauló Pál települési képviselő:
A beérkezett pályázatok közül a Börze Gasztro Kft. árajánlata a legolcsóbb!
Czifráné Benedek Katalin PEB elnök:
A Börze Gasztro Kft. szállítja a legközelebbről, Bagról, az ételt!
Kmetyné Bohunka Márta Óvodavezető:
A bagi Óvodavezetővel napi kapcsolatban van, és elmondása alapján az étel olyan amilyennek
lenni kell!
Tantó Csaba polgármester:
Szavazásra bocsátja a javaslatok alapján a közétkeztetési pályázatra beérkezett Börze Gasztro
Kft. pályázatát. A képviselő-testület az elhangzottakat megtárgyalta és 6 igen egyhangú
szavazattal a következő határozatot hozta:
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67/2015. (XII. 07.) sz. ÖKT határozat
Domony Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a benyújtott Közétkeztetési pályázatokat
megtárgyalta és egyhangú szavazással a közétkeztetési szolgáltatás további, folyamatos
biztosításacéljából a Börze Gasztro Kft. pályázatát fogadták el 2016. január 04. napjától 2017.
január 01. napjáig tartó időszakra.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016.01.04.
Tóth-Simon Andrea Iskola Igazgató:
Elmondja, hogy a HIT gyülekezetet beengedték az iskolába, a terembérlet bevételének lehetősége
végett! Utána olvasott, hogy politikai eseménynek minősül, ha a vallási szervezetet engednek be
az iskolába, ezért a hét folyamán megszünteti ennek a rendezvénynek a megtartását!
Tantó Csaba polgármester:
Igen, politikai eseménynek minősül a HIT gyülekezet rendezvénye az iskolában!
Tóth-Simon Andrea Iskola Igazgató:
Azt az információt kapta, hogy a Roma önkormányzat 100.000,-Ft összegű támogatást ad
gyermekek ajándékozására.
Tantó Csaba polgármester:
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat megkereste a Polgármesteri Hivatalt a dmonyi gyermekek
részére mikulás, illetve karácsonyi ajándékozására kérik, hogy megelőlegezzen az önkormányzat
100-100 ezer forintot részükre, mivel az önkormányzat működését akadályozó tényezők nem
teszik lehetővé a finanszírozását az ajándékozásnak! Úgy gondolja, hogy ezt a lehetőséget az
önkormányzat megteheti a Roma önkormányzat részére, amennyiben teljességgel bizonyossá
válik, hogy a domonyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat megkapja az EMMIN keresztül a
Magyar Államkincstártól a 2015. évi normatíva finanszírozását. Ennek ténye ma még kérdéses.
Ha a Roma Önkormányzat nem kap állami támogatást 2015. évre, akkor sajnos nem tudunk
megelőlegezett támogatást nyújtani részükre az év végi ünnepek lebonyolítására.
2.NAPIREND
Domony Község Önkormányzat
rendeletének megtárgyalása

Képviselő-testületének

Talajterhelési

díjról

szóló

Tantó Csaba polgármester:
Domonyvölgyön már két éve átadásra került a csatornahálózat, ezért a csatorna rákötéseket már
több ingatlanon megtehették. A talajterhelési díjról szóló rendeletet a domonyvölgyi csatorna
kiépítése végett volt szükséges úra tárgyalni. Szavazásra bocsátja az előterjesztés alapján a
Talajterhelési díjról szóló rendeletet. A képviselő-testület az elhangzottakat megtárgyalta és 6
igen egyhangú szavazattal a következő rendeletét alkotja:
Domony Község Képviselőtestületének
12/2015. (XII.07.) ÖKT. rendelete
A talajterhelési díjról

I. Fejezet
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Általános rendelkezések
Az önkormányzat Képviselő-testülete a környezet védelmének általános szabályairól szóló
többször módosított 1995. évi LIII. Tv. (továbbiakban Kvt.) 60. §-ában biztosított
jogkörében eljárva, figyelemmel a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX Tv.
felhatalmazása alapján a következő rendeletet alkotja:
A rendelet célja
1. §.
A környezetterhelő anyag- kibocsátás csökkentése, a környezet és természet megóvása érdekében
a leghatékonyabb megoldások alkalmazása, valamint a környezet védelmének érdekében a
környezethasználók közötti arányos teherviselés elősegítése.
A rendelet hatálya
2. §.
/1/

A rendelet hatálya kiterjed
a) arra a környezethasználóra (Kvt. 2. § (2) bek.). aki (amely) az engedélyhez kötött
környezethasználata során a környezetet terhelésével járó anyagot bocsát a környezetbe
(továbbiakban: a kibocsátó)
b) azokra a környezetet terhelő anyagokra, amelyek a környezetbe kerülve környezetterhelést
eredményeznek, és amelyek kibocsátott mennyisége érvényes mérési szabvány,
anyagmérleg, műszaki számítás segítségével meghatározható (a továbbiakban:
környezetterhelő anyag).

II. Fejezet
Talajterhelési díj alapja, mértéke
3. §.
A kibocsátó a talajba juttatott, e törvényben meghatározott környezetterhelő anyagok minden
egysége után talajterhelési díjat köteles fizetni.

4. §.
Talajterhelési díj fizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki a műszakilag rendelkezésre
álló közcsatornára nem köt rá, és helyi vízgazdálkodási hatósági, illetve vízjogi engedélyezés
alapján szennyvízelhelyezést alkalmaz.

5. §.
/1/
A talajterhelési díj mértékét a talajterhelési díj (2) bekezdésében meghatározott alapja, a
(3) bekezdésben meghatározott egységdíj, valamint a település közigazgatási területére vonatkozó
terület érzékenységi szorzó határozza meg.

/2/

A talajterhelés díj alapja:
a) helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörébe tartozó szennyvízelhelyezés esetén a szolgáltatott
víz mennyisége csökkentve az ivóvízvezeték meghibásodása következtében elszivárgott,
illetve külön jogszabály szerint locsolási célú felhasználásra figyelembe vett
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vízmennyiséggel.
b) vízjogi engedély alapján végzett szennyvízelhelyezés esetében a szenny- és használt víz
éves mennyisége csökkentve a külön jogszabály vagy hatósági határozat rendelkezései
szerint megtisztított víz mennyiségével.
c) mérési lehetőség hiányában a kibocsátott szennyvízmennyiséget átalány alapján kell
meghatározni. Az átalány mértéke 120 l/fő/nap, azaz 3,6 m3/fő/hó.
/3/

A talajterhelési díj egységdíjának mértéke: 1.200 Ft/m3

/4/
A talajterhelési díj számításának részletes szabályait e rendelet 1. sz. melléklete határozza
meg.
6. §.
/1/
Nem terheli díjfizetési kötelezettség azt a kibocsájtót, aki külön jogszabályban
meghatározott egyedi szennyvízelvezetési kislétesítményt, illetve egyedi szennyvíztisztító
kisberendezést alkalmaz, illetve akinél a közcsatorna kiépítésre került, de műszakilag nem áll
számára rendelkezésre.
/2/
Díjkedvezményt vehet igénybe, illetve nem terheli díjfizetési kötelezettség azt a lakossági
kibocsátót, akit kérelme alapján rászorultsági alapon díjkedvezményben részesít, illetve mentesít
a díjfizetés kötelezettség alól a jegyző az adózás rendjéről szóló törvény alapján.
/3/ A talajterhelési díj alapja csökkenthető azzal a számlákkal igazolt mennyiséggel, amelyet a
kibocsátó szennyvíztárolójából, olyan arra feljogosított szervezettel szállíttat el, amely a
folyékony hulladék jogszabályi előírások szerinti elhelyezését igazolja.
/4/
Nem terheli díjfizetési kötelezettség azt a lakossági fogyasztót, amely területen nincs
kiépítve a központi csatornahálózat, és így nincsen lehetősége a rákötésre.
/5/ Mentes a talajterhelési díj megfizetése alól azon vízmérőórák által kimutatott víz
felhasználás, mely beépítetlen ingatlan kerti csapja által kerül felhasználásra.
/6/ Mentes a talajterhelési díj megfizetése alól az a magánszemély kibocsátó, akinek a
közszolgáltató által igazolt éves vízfogyasztása nem haladja meg az 50 m3-t, illetve ha a
megállapított éves vízfogyasztása meghaladja a 200 m3-t, annak az e feletti része mentesíthető.
/7/
Mentes a talajterhelési díj megfizetése alól a vízvezeték meghibásodása (csőtörés)
következtében elfolyt, elszivárgott vízmennyiség feltéve, hogy a kibocsátó a meghibásodás a
szolgáltatónak történő bejelentését hitelt érdemlően, a szolgáltatótól kapott igazolással bizonyítja.
/8/ A díjalapot csökkenteni lehet a locsolási célú felhasználással. A locsolási kedvezményt
május 1- től szeptember 30- ig terjedő időszakra, azaz 153 napra lehet igénybe venni a
meghatározott 1 l/m2/nap mérték szerint. A bevallásban a literben megkapott vízmennyiséget
m3- re kell átszámolni (1 m3 = 1000 l).
A díj befizetése

7. §.
/1/
A kibocsátó a helyi vízgazdálkodási jogkörhöz kapcsolódó talajterhelési díjat az
önkormányzati adóhatóság 55400194-11054601 számú talajterhelési számlára fizeti be.
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A díjfizetési kötelezettség bevallása, adatszolgáltatás
8. §.
/1/
A kibocsátó a díjfizetési kötelezettségéről évente a tárgyévet követő év március 31-ig tesz
bevallást.
/2/
Ha a gazdálkodó szervezet több telepet (gyáregységet) működtet, bevallásában az
adatokat telephelyenként tünteti fel.
/3/
A kibocsátó köteles olyan nyilvántartást vezetni (vízszámlák), amelyből a díjfizetés
alapja, valamint mértéke telephelyenként megállapítható.
/4/
Az önkormányzati adóhatóság részére a víziközmű szolgáltató a kibocsátó azonosítása és
ellenőrzése érdekében a tárgyévet követő év február 28. napjáig köteles adatot szolgáltatni a
kibocsátók tárgyévi vízfogyasztásáról, korrigálva az ivóvízvezeték meghibásodása következtében
elszivárgott vízmennyiséggel.
/5/
A talajterhelési díj megállapításával összefüggő személyes adatokat a kibocsátó
azonosítására, a bevallások ellenőrzésére használhatja fel az önkormányzati adóhatóság.

Egyes jogkövetkezmények
9. §.
/l/
A környezetvédelmi felügyelőség jogosult a kibocsátó adatait folyamatosan ellenőrizni.
/2/
Amennyiben a környezetvédelmi felügyelőség a kibocsátási adatok ellenőrzése során az
adatszolgáltatás és díjfizetési kötelezettség bevallásainak alapjául szolgáló adatokban eltérést
tapasztal, úgy az adóhatóság eljárást kezdeményez.
9/A. §.
/1/
A polgármester egyedi esetben, méltányosságból a kérelmező rendkívüli szociális és
anyagi helyzetére való tekintettel:
a.) mentesítheti a talajterhelési díj megfizetése alól a természetes személy kibocsátót,
b.) vagy évente egyszer, legfeljebb 12 havi részletfizetést engedélyezhet.
Ill. Fejezet

Átmeneti és záró rendelkezések
10. §.
/1/
/2/

Ez a rendelet 2016. január 01. napján lép hatályba.
Hatályát veszti a talajterhelésről szóló 4/2004. (VII.12.) ÖKT rendelet.
11. §.

/1/
Domonyvölgy belterületén talajterhelési díj fizetési kötelezettség terheli 2016. január 1-től
azon kibocsátót, aki a kiépített közcsatornára 2015. január 1- ig nem kötött rá.
/2/
A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéséhez kapcsolódó
talajterhelési díjjal kapcsolatos 2015. évre vonatkozó adatszolgáltatás határideje Domony5

Domonyvölgy településen 2016. március 31-e.
12. §.
A talajterhelési díj megfizetésére, bevallására, az ehhez kapcsolódó jogkövetkezményekre, a
megállapításokhoz és a beszedéshez való jog elévülése, pénzügyi ellenőrzésére, valamint
végrehajtására az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben az adózás rendjéről szóló 2003.
évi XCII. tv. rendelkezéseit kell alkalmazni.
Domony, 2015. december 02.
Tantó Csaba
polgármester

dr. Barcsai Antal
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2015. december 07.
A rendelet egységes szerkezetbe foglalva: 2015. december 07.
A rendelet hatályba lépésének napja: 2016. január 01.
dr. Barcsai Antal jegyző

1. számú melléklet
a………………/2015. (XII.07.) számú ÖKT rendelethez
A talajterhelési díj kiszámítása
1.) A talajterhelési díj mértéke:
TTD = E x A x T
ahol
TTD: ahol a fizetendő éves talajterhelési díj,
E:
az egységdíj (Ft/m3),
A:
a díjfizetési alap (m3),
T:
a település közigazgatási területére vonatkozó, a felszín alatti víz állapota szempontjából
megállapított területérzékenységi szorzó.
2.) Területérzékenységi szorzó mértéke Domony- Domonyvölgy településen 1.
3.NAPIREND
EGYEBEK
a.)
Tantó Csaba polgármester:
Tájékoztatja a testület tagjait, hogy a múlt héten a kastély ügyében megtörtét a Bírósági tárgyalás.
Az ítélet alapján 15 napon belül Mátó Andrásnak át kell adni a kastély épületét, illetve a 22.500,Ft perköltséget is meg kell fizetnie az önkormányzat részére! A legfontosabbnak tartja, hogy ki
kell mennie Mátó Andrásnak a Kastélyból!
Gohér Mihály települési képviselő:
Fontosnak tartja, hogy ne maradjon parlagon a kastély épülete!
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b.)
Tantó Csaba polgármester:
A ravatalozó műszaki átadása megtörtént, a hivatalos átadás 2015.12.11.-én 15 órakor lesz a
temetőben!
c.)
Tantó Csaba polgármester:
A múlt ülésen született 61/2015. (XI.23.) ÖKT határozat visszavonását kéri a képviselőtestülettől. Ritecz György a Viziközműtől itt járt a Hivatalban, és megtárgyalták a domonyvölgyi
vízhálózat kérdését, Ritecz Úr elmondta, hogy nem Vízmű kijelölésű a Domonyvölgyben
található rendszer! A Minisztérium megteszi majd a lépéseket a működtető kijelölésével
kapcsolatban! Szavazásra bocsátja javaslatát a 61/2015. (XI.23.) határozat visszavonására. A
képviselő-testület az elhangzottakat megtárgyalta és 6 igen egyhangú szavazattal a következő
határozatot hozta:
68/2015. (XII. 07.) sz. ÖKT határozat
Domony Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 61/2015. (XI.23.) ÖKT határozatát
döntése alapján visszavonja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Tantó Csaba polgármester:
Mivel a Testületi ülésen érdemben több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a Polgármester az
ülést – megköszönve a Képviselő-testület tagjainak aktív közreműködését – zárt ülést rendel el.
K.m.f.

Tantó Csaba
Polgármester

dr. Barcsai Antal
Jegyző
Jegyzőkönyvvezető
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