
Tenk Község Önkormányzat 
Szám: 1/2009. február 12. 
 
 
 

J e g y z ő k ö n y v 
 

Készült: Tenk Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
2009. február 12-én, 9,00 órakor tartott munkaterv szerinti testületi üléséről 
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                          Jelen vannak: Török Margit polgármester 
                                                  Rózsáné Balog Katalin alpolgármester  
                                                  Kecskés Csaba képviselő                 
                                                  Kotrocó László képviselő                                      
                                                  Kövesdi Tibor képviselő                                                         
                                                  Ózsvári Lászlóné képviselő                             
                                                  Szalmásiné Racsek Ágnes képviselő (9,07-től van jelen)  
 
Igazoltan maradt távol:                 Bakos József képviselő 
 
                                                            
Tanácskozási joggal:                    dr. Bőhm Béla jegyző 
                                                 Farkas Istvánné gazdálkodási főmunkatárs 
                                                 Kormos Ferenc főigazgató                                                     
                                                                                                             
A testületi ülést Török Margit polgármester vezeti. A tárgyévi első testületi ülés alkalmából 
szeretettel köszöntötte a képviselő-testület ülésén megjelenteket, erőt, egészséget és békességet 
kívánt mindenkinek, a település fejlődéséért összefogást. Külön köszöntötte Kormos Ferenc urat, a 
Hanyi Menti Közoktatási Intézmény Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda főigazgatóját. 
Megállapította, hogy az ülés határozatképes, azt 9,00 órakor megnyitotta.  Ismertette, hogy 
Szalmásiné Racsek Ágnes képviselő nem-, Bakos József képviselő viszont előzetesen bejelentette 
távolmaradását.    
  
Ismertette, hogy a jegyzőkönyv készítésére vonatkozó SZMSZ módosítása alapján, a testületi ülés 
anyaga hangrögzítésre kerül.  
 
Ezt követően javaslatot tett a testületi ülés napirendjére. A meghívó szerinti napirend megtárgyalását 
indítványozta. 
 
Miután más javaslat nem hangzott el, Török Margit polgármester szavazásra tette fel a napirendi 
javaslatot.    
 
A Képviselő-testület egyhangú, 6 igen szavazattal, az alábbi napirendi pontok megtárgyalása mellett 
döntött: 
 
Napirend előtt: 
 
Polgármester jelentést tesz: 

- A lejárt határidejű Képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról.  
- Az átruházott hatáskörben hozott döntésekről.    
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Napirend: 
                           Tárgy:                                                                             Előadó: 

 
 
1. A 2009. évi költségvetési rendelet beterjesztése. 
    Előadó: Török Margit polgármester   
2. A talajterhelési díjról szóló rendelet-tervezet megtárgyalása. 
    Előadó: Török Margit polgármester 
3. Hanyi-Menti Közoktatási Intézmény működésének tapasztalatai, további feladatok. 
    Előadó: Kormos Ferenc főigazgató    
4. Bejelentések, indítványok 
 
Napirend előtt: 
 
(Az írásos jelentés a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
Miután a lejárt határidejű határozat végrehajtásával kapcsolatban sem, kérdés, sem hozzászólás nem 
hangzott el, Török Margit polgármester szavazásra tette fel azt. A Képviselő-testület 6 igen 
egyhangú szavazattal jóváhagyólag tudomásul vette a jelentést.   
 
 
(Az írásos beszámoló csatolva a jegyzőkönyvhöz.) 
A legutóbbi testületi ülés óta eltelt időben, átruházott hatáskörben, szociális ügyekben hozott 
döntésekkel kapcsolatban sem kérdés, sem hozzászólás nem hangzott el, Török Margit polgármester 
szavazásra tette fel azt. A Képviselő-testület 6 igen egyhangú szavazattal jóváhagyólag tudomásul 
vette a beszámolót. 
 
Az első napirendi pont megtárgyalása: 

 
Török Margit polgármester: Ismerteti, hogy a 2009. évi költségvetés tervezetének anyagát a testület 
tagjai adathordozón megkapták. Szóbeli kiegészítés nem lévén, a kérdések feltételére adott 
lehetőséget.  
(Szalmásiné Racsek Ágnes képviselő 9,07 órakor megérkezett.)  
 
Kövesdi Tibor képviselő: - Az óvodánál a gáz 59.000,- Ft-os éves költsége kevésnek tűnik. 
- A Faluház felújítás pótmunkáinak költsége nem lett betervezve a költségvetésbe. Be lesz-e? 
 
Szalmásiné Racsek Ágnes képviselő: - Munkaruha több szakfeladaton lett betervezve. Utalvány, 
vagy számla ellenében? 
- A védőnői szolgálatnál 15 e/Ft van tervezve folyóirat beszerzésére. Eddig a kismamák vitték be a régi 
lapokat. Lesz-e rendelve szaklap a védőnőnek? 
     
Ózsvári Lászlóné képviselő: Az önkormányzat igazgatási tevékenység 1.960,- e/Ft összegű egyéb 
költségtérítés mit takar? A képviselőknek tiszteletdíj lesz-e tervezve? 
 
Török Margit polgármester: A válaszadásra Farkas Istvánné főmunkatársat, majd dr. Bőhm Béla 
jegyző urat kérem fel. 
 
Farkas Istvánné gazdálkodási főmunkatárs: - Az 59.000,- Ft gázfelhasználás nem az óvodára, 
hanem a konyhára lett betervezve.  
- A munkaruha, védőfelszerelés beszerzése számla ellenében kerül elszámolásra. Ez a konyha 
dolgozóit és a házi szociális gondozót érinti.   
- A védőnői szolgálatnál van előfizetett újság, ha jól tudom a Baba-mama szaklap mellett más is jár.   
- Az önkormányzati igazgatási tevékenység – egyéb költségtérítés a polgármester költségátalányát és 
a köztisztviselők eü. szemüveg juttatását tartalmazza. 
 

2 
 



dr. Bőhm Béla jegyző: Tudomásom szerint Kövesdi képviselő úr cégének szerződés szerint, 
részletekben ki lett fizetve a Faluház felújításával kapcsolatos vállalkozói díj. Tudomásom szerint ez 
egy átalányáras szerződés volt. Az Önkormányzat az Építési napló szerint pótmunkát nem rendelt el.  
 
Miután további kérdés nem hangzott el, Török Margit polgármester a hozzászólásokra adott 
lehetőséget. 
 
Szalmásiné Racsek Ágnes képviselő: A védőnői szolgálat vonatkozásában indítványozom, hogy a 
távközlési díj terhére, ebből 20-30 e/Ft-ot átcsoportosítva, hallásvizsgáló beszerzését eszközöljük, 
mert erre volna szükség. 
 
Farkas Istvánné gazdálkodási főmunkatárs: A távközlési díjból nem lehet elvenni. Az előirányzat az 
internet hozzáférést és minimális telefon költséget tartalmaz. Egyébként a védőnő a költségvetés 
készítésékor nem jelezte, hogy ilyen irányú beszerzési igénye lenne!  
 
Rózsáné Balog Katalin alpolgármester: A 2009. évi tervezetet összevetettem a 2008. évi 
költségvetéssel. Több szakfeladat és költséghely esetén alá is mentünk a tavalyi előirányzatnak. A 
szociális kiadások, a hivatal bére alacsonyabb. Vágyálmokat nem szabad kergetni. Egy alapos, 
átgondolt, reális számokkal megtervezett költségvetés került előterjesztésre. 
 
Török Margit polgármester: A beterjesztett költségvetést a hozzászólások, észrevételek alapján 
átdolgozzuk a február végi ülésre.  
 
Miután további hozzászólás nem hangzott el, Török Margit polgármester szavazásra tette fel első 
olvasatban a 2009. évi községvetést. A Képviselő-testület egyhangú, 7 igen szavazattal a következő 
határozatot fogadta el: 
 
1/2009. (II. 12.) sz. Képviselő-testületi határozat: 
 
Tenk Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat és Szervei 2009. évi 
költségvetéséről készített munkaanyagot – a vitában elhangzott kiegészítésekkel – elfogadja. 
 
                                                                                 Határidő: Értelem szerint 
                                                                                 Felelős:   Török Margit polgármester  
 
A második napirendi pont megtárgyalása: 
 
Török Margit polgármester: Ismerteti, hogy a rendelet-tervezet anyagát a testület tagjai 
adathordozón megkapták. Szóbeli kiegészítés, nem lévén, a kérdések feltételére adott lehetőséget.  
 
Kotrocó László képviselő: Locsolási kedvezményt igénybe lehet venni? 
 
dr. Bőhm Béla jegyző: Csak a vízdíj vonatkozásában van lehetőség locsolási kedvezmény 
igénybevételére.  
 
Kövesdi Tibor képviselő: Az önkormányzat jogilag átvette-e már a csatornamű társulatot? A rendszer 
tudomásom szerint még nem az önkormányzat tulajdona. 
 
Török Margit polgármester: A csatornamű társulat a törvény szerint elszámolt és megszűnt. A Cég a 
cégnyilvántartásban „elszámolás alatt” bejegyzéssel szerepelt. A vagyonleltár elkészült. A rendszer át 
lett adva a Heves Megyei VÍZMŰVEK ZRt-nek működtetésre. A Társulat Elszámoló Bizottsága 
gondosan járt el, amikor az elmúlt héten tartott utolsó ülésén elfogadta a zárómérleget. A társulat 
működésének törvényességét néhányan vitatják. Ez a demokrácia. Ezt a vagyont viszont működtetni 
kell. A társulat ügyvédje kijelentette, hogy akinek a társulattal kapcsolatban gondja, problémája van, 
az a jövőben személyesen hozzá forduljon. Ki vette át, és adta át üzemeltetésre a vagyont, 
természetesen polgármesterként az én feladatom volt. 
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dr. Bőhm Béla jegyző: A környezetterhelési díjról szóló törvény 11. § (1) bekezdése értelmében a 
kibocsátót, a közcsatorna üzembe helyezését követő 90. naptól terheli. Erre való tekintettel kötelező 
helyi rendeletet megalkotni.                         
 
Miután további kérdés nem hangzott el, Török Margit polgármester vitára bocsátotta a rendelet-
tervezetet.  
 
Szalmásiné Racsek Ágnes képviselő: Javaslatom szerint el kellett volna napolni ennek a 
rendeletnek a megalkotását, de jegyző úr ismertette, hogy erre törvényi kötelezettségünk van. Más 
kérdés, hogy az önkormányzat nem megfelelő iratokat adott ki a kötelezettek felé.  
 
Kecskés Csaba képviselő: Egy ENSZ jelmondat értelmében nagy felelősséggel tartozunk 
környezetünk megóvásáért. Kész a rendszer, rá kell kapcsolódni, cél, hogy minél élőbb. 
 
Kövesdi Tibor képviselő: Megkérdőjelezem a jegyző út jogszabály ismeretét. A Cégem vállalkozói 
díjába be kívánta számíttatni az adótartozásomat, akkor, amikor jelentős túlfizetésem van.  
 
Török Margit polgármester: A képviselő úr eltért a tárgytól. Nem testületi ülés témája ez.  
 
Miután további hozzászólás nem hangzott el, Török Margit polgármester szavazásra tette fel a 
rendelet-tervezetet. A Képviselő-testület 5 igen, szavazattal, egy ellenszavazat és egy tartózkodás 
mellett, a következő rendeletet alkotta meg:  
           

TENK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 
 Képviselő-testületének 

1/2009. (II. 16.) számú rendelete 
a talajterhelési díjról 

 
Tenk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi 
LXXXIX. törvény (továbbiakban: Törvény) 21/A. § (2) bekezdésében és 26. § (4) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez 
kapcsolódó talajterhelési díjjal kapcsolatos megállapítási, bevallási, befizetési, ellenőrzési, 
adatszolgáltatási, eljárási szabályokról, valamint a díjkedvezmények és mentességek eseteiről, továbbá 
a Törvény 12. §-ában meghatározott átalány megállapításának szempontjairól az alábbi rendeletet 
alkotja: 

 

I. Fejezet 
 

A rendelet hatálya 
 

1. § 
 
A rendelet hatálya arra a természetes és jogi személyre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezetre terjed ki, aki az Önkormányzat illetékességi területén a műszakilag rendelkezésre álló 
közcsatornára nem köt rá, és helyi vízgazdálkodási hatósági, illetve vízjogi engedélyezés hatálya alá 
tartozó szennyvízelhelyezést – ideértve az egyedi zárt szennyvíztározót is – alkalmaz. (a továbbiakban: 
kibocsátó). 

II. Fejezet 
 

Eljárási szabályok 
2. § 

 
(1) A helyi vízgazdálkodási hatósági engedélyezés alapján történő szennyvízelhelyezéshez 

kapcsolódó talajterhelési díj megállapításával, beszedésével, ellenőrzésével és végrehajtásával 
kapcsolatos adóztatási feladatokat az önkormányzati adóhatóság látja el. 
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(2) A talajterhelési díj megfizetésére, bevallására, az ehhez kapcsolódó jogkövetkezményekre, a 
megállapításához és beszedéséhez való jog elévülésére, pénzügyi ellenőrzésére, valamint 
végrehajtására, a Törvényben és e rendeletben nem szabályozott kérdésekben az adózás 
rendjéről szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 
A talajterhelési díj meghatározásának módja 

 
3. § 

 
(1) A talajterhelési díj mértékét a talajterhelési díj alapja, a talajterhelési díj egységdíjának 

mértéke, valamint Tenk község közigazgatási területére vonatkozó területérzékenységi szorzó 
határozza meg. 

(2) A talajterhelési díj alapja a szolgáltatott, vagy egyedi vízbeszerzés esetében a méréssel igazolt 
felhasznált, illetve mérési lehetőség hiányában az átalány alapján meghatározott víz mennyisége 
csökkentve a külön jogszabály szerinti locsolási célú felhasználásra figyelembe vett víz 
mennyiségével. 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. 
(3) Mérési lehetőség hiányában az átalány alapján meghatározott víz mennyiségét e rendelet 1. 
sz. melléklete tartalmazza. 

(4) A talajterhelési díj egységdíjának mértéke: 120 Ft/m3. 

(5) Tenk község közigazgatási területére vonatkozó, 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 
melléklete alapján megállapított területérzékenység (érzékeny) és a Törvény 3. sz. 
melléklete alapján a területérzékenységi szorzó értéke: 1,5. 

(6) A talajterhelési díj egy évre vonatkozó mértékét a 3. § (2) bekezdés szerint számított éves 
díjalap, a 3. § (4) bekezdésében meghatározott egységdíj, valamint a 3. § (5) bekezdésében 
meghatározott területérzékenységi szorzó szorzata határozza meg (az éves díjalap (m3) x 120 
Ft/m3 x 1,5). 

 
A talajterhelési díj bevallása 

 
4. § 

 
(1) A kibocsátót a díjkötelezettség keletkezéséről, megszűnéséről, az adóalap (a talajterhelési díj 

alapja) a díjmentességek, a díjkedvezmények és a talajterhelési díj megállapításához 
szükséges adatokról bevallási kötelezettség terheli. 

(2) A talajterhelési díjat a kibocsátónak kell megállapítania, bevallania és önadózás keretében 
megfizetnie az 5. § (3) bekezdésében megjelölt számlára a tárgyévet követő év március 31-ig. 

(3) A kibocsátó negyedévenként a nettó díjelőleget megállapítja, valamint az egyes negyedévekre 
megállapított díjelőleget a tárgyévre vonatkozó bevallásában bevallja. 

(4) E rendelet hatálybalépését követően első alkalommal a 2009. évi díjfizetési kötelezettségről 
2009. március 31-ig kell bevallást tenni a 2008. évi tényleges vízfogyasztási adatok alapján. 

(5) A díjfizetési kötelezettség évközi keletkezése és megszűnése (csatornahálózatra, történő rá-, 
vagy lecsatlakozás, vízfogyasztás keletkezése, megszűnése) esetén a változással érintett 
(előző és új) kibocsátó a tárgyévet követő év március 31-ig köteles bevallását benyújtani. 

(6) A kibocsátónak a talajterhelési díjmentességre vagy kedvezményre való jogosultságot a 
bevallás mellékleteként benyújtott, a 2. sz. melléklet szerinti igazolásokkal hitelt érdemlően 
igazolnia kell. 

A talajterhelési díj befizetése 
 

5. § 
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(1) A kibocsátó a negyedév utolsó napjáig negyedévi díjelőleget köteles fizetni a tárgyévet 
megelőző év tényleges kibocsátásai alapján fizetett teljes díj negyedének megfelelő 
összegben. 

(2) Első alkalommal, 2009. évre negyedévi díjelőlegeket nem kell fizetni. 

(3) A talajterhelési díjat, illetve a díjelőleget az önkormányzat 62000088-11024776 számú 
„Talajterhelési díj” beszedési számlája javára kell megfizetni.  

 
III. Fejezet 

 
Talajterhelési díj mentességek és kedvezmények 

 
6. § 

 
(1) Nem terheli díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót, aki külön jogszabályok szerint egyedi 

szennyvíz-elhelyezési kislétesítményt, illetve egyedi szennyvíztisztító kisberendezést alkalmaz 
és a kibocsátás közvetlen környezetében a kibocsátó által létesített megfigyelő objektumban a 
talajjal kapcsolatban lévő felszín alatti vízben a kibocsátó által évente vizsgált nitrát, 
ammónium, szulfát, klorid tartalom egyik komponens tekintetében sem haladja meg 20%-kal 
a közcsatorna üzembe helyezését követő hónapban végzett alapállapot felmérés keretében 
mért értékeket. 

(2) Talajterhelési díjmentesség vagy kedvezmény adható annak a lakossági (természetes 
személy) kibocsátónak, aki egyedül élő és a bevallás időpontját megelőző évben szerzett 
összes nettó jövedelme alapján számított egy havi átlagjövedelme nem haladja meg a 
mindenkori öregségi nyugdíjminimum másfélszeresét. 

(3) Talajterhelési díjmentesség vagy kedvezmény adható annak a nem egyedül élő, lakossági 
(természetes személy) kibocsátónak is, akinél a saját és vele közös háztartásban élőknek a 
bevallás időpontját megelőző évben szerzett összes nettó jövedelme alapján számított egy 
havi személyenkénti nettó átlagjövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi 
nyugdíjminimumot. 

(4) Talajterhelési díjmentesség vagy kedvezmény igénylésére kérelmet kell benyújtani, amelynek 
megadásáról az előző évi összes nettó jövedelem alapján számított egy havi átlagjövedelem 
alapján a polgármester dönt. 

(5) A polgármester döntése ellen a képviselő-testülethez fellebbezéssel lehet élni. 
(6) Az eljárásban a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 

2004. évi CXL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. 
 

7. § 
 
Talajterhelés díj fizetésre kötelezett kibocsátója 2009. évtől a talajterhelési díj: 

100 %-át köteles megfizetni. 
IV. Fejezet 

 
Adatszolgáltatásra vonatkozó szabályok 

 
8. § 

 
(1) A Heves Megyei Vízművek ZRt. (3300 Eger, Hadnagy u. 2.) a talajterhelési díj 

megállapításához és ellenőrzéséhez (az önkormányzati adóhatóság részére 15 napon belül, 
díjmentesen, írásban) nyilvántartása alapján adatot szolgáltat a talajterhelési díj alapjának 
meghatározásához szükséges adatokról: 

a. a szolgáltatott víz m3 -ben megjelölt, éves mennyiségéről; 
b. valamint az állami tulajdonú vízi közmű igénybevételével összefüggő locsolási 

kedvezményről szóló, 8/2000. (X. 18.) sz. KÖVIM rendelet 1. §-a alapján locsolásra 
felhasznált víz m3 -ben megjelölt mennyiségéről;  
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c. az önkormányzati adóhatóság részére a kibocsátó személyének megállapításához 
szükséges, rendelkezésére álló adatokról. 

(2) A Heves Megyei Vízművel ZRt. az önkormányzati adóhatóság adóellenőrzési eljárása során 
közvetlenül, vagy az adóhatóság által megbízott szakértő által történő megkeresésére – 15 
napon belül, díjmentesen, írásban – köteles adatot szolgáltatni arról, hogy: 

a. adott ingatlan esetében a csatornahálózatra való rákötés megtörtént-e, vagy sem; 
b. az önkormányzati adóhatóság részére arról, hogy a rendelkezésére álló adatok szerint 

– adott esetben - a kiépített szennyvízcsatornára való rákötésnek vannak-e műszaki 
akadályai. 

 
V. Fejezet 

 
Záró rendelkezés 

 
9. § 

 
(1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.  
(2) Kihirdetéséről – a helyben szokásos módon – a jegyző gondoskodik.  

 
 

1 sz. melléklet az önkormányzat az 1/2009. (II. 16.) sz. rendeletéhez 
 

Mérési lehetőség hiányában átalány alapján meghatározott víz mennyisége 
 
 1.  Beépített ingatlanok (telkek)   
 1.1.  udvari csappal  40 l/fő/nap 
 12.  épületen belüli, lakásokon belüli vízcsappal és vízöblítéses WC-

vel 
 95 l/fő/nap 

 1.3.  épületeken belüli, lakásokon belüli vízcsapokkal, vízöblítéses 
WC-vel, hagyományos fűtésű (fürdőhengeres) fürdőszobával 

 120 l/fő/nap 

 1.4.  mint 1.3., de hagyományos fűtésű helyett egyedi éjszakai 
áramfelvételes vízmelegítővel 

 150 l/fő/nap 

 1.5.  mint 1.4., de központi melegvízellátással, illetőleg nem 
korlátozott fűtésű egyedi vízmelegítővel 

 180 l/fő/nap 
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                                                        2. sz. melléklet az önkormányzat 1/2009. (II. 16.) sz. rendeletéhez 
Bevallás érkezett: ______ év. _________ hó ___nap       
Iktatószám: ……………../200….. 

BEVALLÁS 
TALAJTERHELÉSI DÍJ, díjkedvezmény és díjmentesség igénybe vételéhez 

 helyi vízgazdálkodási hatósági – jegyzői - engedély alapján alkalmazott szennyvízelhelyezés esetén a 2003. évi 
LXXXIX. tv. alapján 

A bevallás benyújtásának végső határideje: 2009. március 31! 
 

A kibocsátó adatai  
Talajterhelési díj fizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki a műszakilag 
rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá és helyi vízgazdálkodási hatósági, illetve 
vízjogi engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést, ideértve az egyedi zárt 
szennyvíztározót is, alkalmaz. 
A kibocsátó megnevezése: …………………………………………………………………………………… 

születési neve: …………………………………………………………………………………………………  

születési helye és ideje: ……………………………………………………………………………………….   

lakóhelye: ……………………………………………………………………………………………………..  

adóazonosító jele: …………………………………………………………………………………………….  

telefonszáma: (nem kötelező kitölteni): …………………………………………………………………….  

 

A talajterheléssel érintett ingatlan adatai 

Címe: 3359 Tenk,…………………………………………………..…………………..  helyrajzi száma: 

.………......................... 

Bekötési vízmérő gyári száma: ……………………………….. 

 
A bevallási időszak 

 
200__. év ___________ hó___ naptól   200__. év ____________ hó ___napig 

 
A díjfizetéssel kapcsolatos adatok 
1. A felhasznált (vízmérő alapján mért) vízmennyiség a tárgyévben (ill. 2008-ban): m3 

2. Külön jogszabály alapján levonható locsolásra felhasznált vízmennyiség:                m3 
3. Szennyvízszállításra feljogosított szervezet által számlával igazoltan elszállított szennyvíz 
mennyisége:                m3 

4. A talajterhelési díj alapja (1. sor csökkentve a 2. és 3. sor összegeivel): m3 
5. A számított talajterhelési díj: (4. sor x 180 Ft) 
Az Art. alapján a 1.000 Ft alatti díjtétel ADÓMENTES! Ft 

6. Egyedi szennyvíz elhelyezési kislétesítményt alkalmaz? (igen/nem)  

7.Egyedi szennyvíztisztító kisberendezést alkalmaz? (igen/nem)  

8. Rászorultsági alapon díjmentességet vagy díjkedvezményt kér? (igen, vagy nem)  

9. 2009. évre fizetendő negyedéves talajterhelési díj előleg (5. pont szerinti éves díj ¼-e): Ft 
Büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak mindenben 
megfelelnek! 
Kelt: Tenk, 200__ év. _________________hó ______ nap 
                                                                                                                                           Kibocsátó aláírása  
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Kitöltési segédlet 
 
A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény (továbbiakban: Ktd tv.) alapján 2004. 
július 1-jétől lépett hatályba a talajterhelési díjfizetési kötelezettség. A Ktd tv. 11. §-a szerint a 
talajterhelési díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki a műszakilag rendelkezésre álló 
közcsatornára nem köt rá és helyi vízgazdálkodási hatósági engedélyezés alapján 
szennyvízelhelyezést alkalmaz.  
A talajterhelési díjfizetésre kötelezett kibocsátó a törvény alapján megállapított talajterhelési díjnak 
2009. évtől 100 %-át köteles megfizetni.   
 

Talajterhelési díj alapja 
 
1. A szolgáltatott víz mennyisége, korrigálva az alábbi csökkentő tételekkel: 
2. Külön jogszabály szerint locsolási célú felhasználásra figyelembe vett vízmennyiség 
A 2. számú tétel igénybevétele esetén, a bevalláshoz a Heves Megyei Vízművek Zrt. igazolását 
csatolnia szükséges! 
3. Számlákkal igazolt mennyiség, amelyet a kibocsátó szennyvíztárolójából, olyan, arra Tenk 
Község Önkormányzat Képviselő-testülete által szerződésileg feljogosított (Bessenyei Ferenc 
hevesi illetőségű szennyvíz-szippantó) vállalkozóval szállíttat el, amely a folyékony hulladék 
jogszabályi előírások szerinti elhelyezését igazolja.  
Igénybevétel esetén a bevalláshoz a szennyvízszállításra feljogosított vállalkozó igazolásait (szálmáit) 
csatolnia szükséges! 

Talajterhelési díjkedvezmények 
 

A talajterhelési díjmentességre való jogosultságot a bevallás mellékleteként benyújtott igazolásokkal hitelt 
érdemlően igazolni kell.  

1. egyedi szennyvíz elhelyezési kislétesítmény, vagy  

2. egyedi szennyvíztisztító kisberendezés alkalmazása esetén annak igazolása, hogy a kibocsátás 
közvetlen környezetében a kibocsátó által létesített megfigyelő objektumban a talajjal kapcsolatban 
lévő felszín alatti vízben a kibocsátó által évente vizsgált nitrát, ammónium, szulfát, klorid tartalom 
egyik komponens tekintetében sem haladja meg 20%-kal a 2008. évben, illetve a közcsatorna üzembe-
helyezését követő hónapban végzett alapállapot felmérés keretében mért értékeket,  

3. rászorultsági alapon történő mentességhez vagy kedvezményhez: nettó jövedelemigazolások. 

A talajterhelési díj számítása 
 
TTD = E x A x T  
TTD: 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, Tenk község esetében 1,5. 
 
A befizetést Tenk Község Önkormányzat Talajterhelési Díj Beszedési Számlájára: 62000088-
11024776 számlaszám javára kell teljesíteni! 
 
Tájékoztatjuk, hogy a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó 
talajterhelési díj bevételt az önkormányzat a talaj, valamint a felszín alatti víz mennyiségi, minőségi védelmére 
használhatja fel. 

 
 
A harmadik napirendi pont megtárgyalása: 
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Török Margit polgármester: ismerteti, hogy a napirend anyagát a testület tagjai adathordozón 
megkapták. Szóbeli kiegészítés nem lévén a kérdések feltételére adott lehetőséget. 
 
Szalmásiné Racsek Ágnes képviselő: Az intézmény milyen pályázatokon vett részt? 
 
Kormos Ferenc főigazgató: Az új intézmény az elmúlt fél évben több pályázaton indult. 2008. 
szeptember elején került kiírásra az intézmények felújítására vonatkozó pályázat. Sajnálatos módon 
politikai döntés született, Bélapátfalva, Pétervására városok részesültek támogatásban.    
A tenki ÖKO iskola, ÖKO tanterem kialakítására pályázott a MOL NyRt-hez. A pályázat fő célját nem 
érte el, de az iskola újrahasznosított anyagból készített – paravánokat kapott.  
Az oktatási minisztérium – áthúzódó pályázatán – az iskola 630-, e/Ft-ot, míg az óvoda 200,- e/Ft-ot 
nyert eszközbeszerzésre. Itt kell megemlítenem polgármester asszony által szervezett Pannonos 
óvodai játszótér kialakítást. A TÁMOP keretében folyamatban van Gönczi Mihály elnök úr által 
megrendelt esélyegyenlőségi módszertani pályázat elkészítése. 
 
Miután további kérdés nem hangzott el, Török Margit polgármester a hozzászólásokra adott 
lehetőséget.                 
Kecskés Csaba képviselő: 2008. áprilisa óta gondok jelentkeztek a tenki oktatási intézmények 
gazdaságos működtetésével. Tervezett költségvetésünk számai alapján látható, hogy Tenk a társulás 
legnagyobb nyertese. Tenk község vezetése a problémák elé ment akkor, amikor szorgalmazta az 
együttműködést. Jó és eredményes munkát kívánok! 
 
 Rózsáné Balog Katalin alpolgármester: A tenki gyermekek, tanulók és szülők semmit sem éreztek 
meg az átszervezésből. Gyermekeink sem kerültek másokkal szemben hátrányba. Az intézmény neve, 
cégtáblája lett új, de semmi sem változott. Nem kell buszozni, ingázni, más település oktatási 
intézményébe és én ezt tartom a legfontosabbnak.  
 
Szalmásiné Racsek Ágnes képviselő: Mint ahogy arról alpolgármester asszony is szólt, sem a 
diákoknak, sem a szülőknek nem okozott gondot az átállás. 67 fő gyermek tanul Tenken más 
településekről. Az erődtelki óvodában végzett felmérés szerint a jövőben már senki sem akarja 
gyermekét Tenkre hozni az iskolába.  
 
 Török Margit polgármester: A vitát – miután hozzászólásra már nem jelentkeztek – lezárom. Kívülről 
minden nagyon egyszerűnek tűnik. A jelenlegi oktatás politikai célok mellett Tenk számára a túlélés a 
meghatározó. A közoktatási törvény alapján iskolánk önállósága nem volt tartható. 2008-ban Tenken 6 
gyermek született. Erre nem lehet iskolát építeni. Köszönöm főigazgató úrnak a tájékoztatót. Kell egy-
két év, hogy a helyét mindenki megtalálja ebben a rendszerben. Intézményi szinten szegregáció nincs, 
mert olyan önkormányzattal társultunk, ahol a gyermekek 90 %-a roma az iskolában.  
 
A mai napon Átányból kettő levelet kaptam. Hétfőn volt Társulási Tanácsülés, ahol Gönczi Mihály 
polgármester úr felvetette, hogy az átányi képviselő-testület részesedni szeretne abból a költségvetési 
normatívából amire Átány nem jogosult. Az átányi testület felvetette javaslatként, hogy a Tenk és 
Hevesvezekény részére járó plusz normatíva kerüljön szétosztásra a három település között 
gyermekarányosan.  
 
dr. Bőhm Béla jegyző: Főigazgató úrtól kérdezem, hogy Kovács Fatime helyileg hol dolgozik, és 
munkaidejének hányadát teszi ki az intézményi gazdálkodással való foglalkozás? A főigazgató úr 
kimutatott irodaszer költsége közel felét teszi ki a tenki polgármesteri hivatalénak. Hogy jutottak erre 
a megállapításra? 
 
Kormos Ferenc főigazgató: Kovács Fatime munkáltatója a körjegyző asszony. Tudomásom szerint az 
IMI rendszert működteti. Az iroda használat és a tervezett írószer felhasználás fajlagos költségei 
kiszámításának mikéntjéről nincs tudomásom. 
 
Kecskés Csaba képviselő: Ha nem támogatjuk ezt a kérést, milyen jogkövetkezményekkel 
számolhatunk. X idő múlva is előállhatnak ugyanezzel. Mint a főigazgató úr beszámolójából láthattuk, 
jól működik a rendszer. Most ezzel az örömbe üröm is vegyül.  
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Kotrocó László képviselő: A társulást úgy indítottuk, hogy a főigazgató úr részére mi saját 
költségünkre biztosítjuk a lakhatást. A kisebbségi oktatásra vonatkozó normatíva megosztását ilyen 
alapon mi is kezdeményezhetnénk.   
 
Török Margit polgármester: A társulás a lakás felújításával kapcsolatos számláinkat nem fogadta be. 
Főigazgató úr egyébként Ostorosról is bejárhatna.  
 
Rózsáné Balog Katalin alpolgármester: Főigazgató urat itt Tenken is szívesen látjuk. Egy dolgozóval 
több, vagy kevesebb nem sokat változtat az intézményi költségeken. Véleményem szerint nem kellene 
ráterhelni Tenkre ebből semmit.  
 
Miután további hozzászólás nem hangzott el, Török Margit polgármester elsőként a Főigazgató úr 
tájékoztatóját tette fel szavazásra. A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazattal a következő 
határozatot fogadta el: 
 
2/2009. (II. 12.) sz. Képviselő-testületi határozat: 
 
Tenk Község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyólag tudomásul veszi a Hanyi Menti 
Közoktatási Intézmény működésének eddigi tapasztalatairól, a további feladatokról készített 
főigazgatói tájékoztatót. 
 
                                                                             Határidő: 2009. február 12. 
                                                                             Felelős:    Kormos Ferenc főigazgató 
 
Török Margit polgármester szavazásra tette fel Gönczi Mihály úrnak, Átány község 
polgármesterének, a Társulási Tanács elnökének kérésére, a kistelepülési tagintézményi normatíva 
felosztására, továbbá a fajlagos költségekről készített kimutatást. A Képviselő-testület a Társulási 
Tanács elnökének javaslatai tárgyában 7 nem, egyhangú szavazattal a következő határozatot 
fogadta el: 
 
3/2009. (II. 12.) sz. Képviselő-testületi határozat: 
           
Tenk Község Önkormányzat Képviselő-testülete nem támogatja Átány község polgármesterének, a 
Társulási Tanács elnökének kistelepülési tagintézményi normatíva megosztására-, továbbá a fajlagos 
költségekről készített előterjesztését. 
 
                                                                              Határidő: 2009. február 12. 
                                                                              Felelős:   Török Margit polgármester 
 
A negyedik napirendi pont megtárgyalása:  
     
Török Margit polgármester: ismertette, hogy a Heves Megyei VÍZMŰVEK ZRt-vel aláírásra került a 
szennyvíz rendszer üzemetetésére vonatkozó szerződés. Csatornadíj fizetési kötelezettsége 2009. 
január ötödike után elvégzett óraleolvasástól számított vízfogyasztás alapján lesz a rendszerre 
rácsatlakozott érintetteknek. Számlázás kettőhavonta, a vízdíjjal együtt. A Cég az Önkormányzat felé 
500.000,- Ft- használati díjat fizet évente kettő részletben, melyet javaslok a telep és az átemelők 
informatikai bővítésére felhasználni, a biztonságosabb működés érdekében. Az összeg mértéke szinte 
elhanyagolandó, tekintettel arra, hogy igen alacsony a telep kapacitás kihasználtsága.  
 
Miután további indítvány, javaslat nem hangzott el, Török Margit polgármester 10,20 órakor 
berekesztette az ülést.             

Kmf.       
 
 
Török Margit                                                                                                      dr. Bőhm Béla 
polgármester                                                                                                            jegyző 
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