CSALLÓKÖZARANYOS 1/2009. SZ.
ÁLTALÁNOS ÉRVÉNYŰ RENDELETE
Kisméretű légszennyező forrásokkal történő légszennyezés illetéke
Csallóközaranyos község Községi Képviselő-testülete a Tt. 369/1990. sz. az községi
önkormányzatokról szóló törvény és későbbi módosításai és kiegészítései 4. § 3.
bekezdésének g) pontja és a 6. §, valamint a Tt. 401/1998. sz. a légszennyezés illetékeiről
szóló törvény és későbbi módosításai és kiegészítései 6. §5. bekezdésének értelmében az
alábbi általános érvényű rendeletet (későbbiekben csak „ÁÉR”) hozta meg:
1. Cikkely
A rendelet célja
Ezen ÁÉR meghatározza az alapfogalmakat, javítja a kisméretű légszennyező forrásokkal
rendelkező üzemeltetetők kötelességeit, meghatározza az illetékek összegét és az illetékek
kiszabásának módját a kisméretű légszennyező forrásokat üzemeltetők számára és egyéb
részletekről határoz a kisméretű légszennyező forrásokkal kapcsolatban.
2. Cikkely
Alapfogalmak meghatározása
Szennyező anyagoknak számítanak ezen rendelet értelmében azok a szilárd, cseppfolyós és
gáznemű anyagok, amelyek közvetlenül vagy más anyaggal együtthatva kedvezőtlenül
befolyásolják a légkört, és ezzel veszélyeztetik és károsítják az emberek vagy egyéb élőlények
egészségét, rontják az életkörülményeiket.
Kisméretű légszennyező források ezen rendelet értelmében azok a technológiai egységek,
amelyek fűtőanyag égetésére alkalmas állandó jellegű berendezések, kisebb mint 0,3 MW
összteljesítménnyel, egyéb technológiai egységek, amelyek nem tartoznak a nagyméretű és
közepes méretű szennyezési forrás kategóriájába, továbbá azok a területek, ahol olyan
munkákat végeznek, amelyek légszennyezést okoznak, tüzelőanyagok, alapanyagok,
termékek és hulladékok telepei és egyéb építkezések, berendezések és tevékenységek,
amelyek jelentősen szennyezik a légkört (Tt. 706/2002. sz. törvény 2. melléklete).
A kisméretű légszennyező forrás üzemeltetője (későbbiekben csak „üzemeltető”) az a jogi
vagy természetes személy, akinek joga vagy tényleges lehetősége van ezen forrás
üzemeltetésére.
3. Cikkely
Az üzemeltető kötelességei
Az üzemeltető köteles:
1. a/ Saját üzemi nyilvántartást vezetni a szennyező forrásokról, és minden évben február 15ig jelenteni Csallóközaranyos községnek
Az üzemeltető jelentésének részletei:
 Az üzemeltető alapadatai (cégnév, székhely, az üzemeltető azonosítási száma),
 Az kisméretű légszennyező forrás üzemeltetésének helye, üzemeltetésének
megkezdése vagy egyes esetekben az üzemeltetés vége,
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A kisméretű légszennyező források leírása (a forrás típusa, erőforrás-hatékonyság,
teljesítmény, fogyasztás, üzemeltetési idő, elhelyezés – a termelés formája,
tevékenység, különálló objektum, technológia része,
 Tüzelőanyagok, alapanyagok – teljes fogyasztás,
 Fajta és kvalitatív mutatók,
b/ a légszennyezésért illetéket fizetni Csallóközaranyos határozata alapján,
c/ Csallóközaranyos község számára jelenteni kisméretű légszennyező forrás keletkezését
vagy változását 15 napon belül a változás vagy a keletkezés idejétől számítva (az
illetékek kiszámítása végett) az aktuális naptári évben, amikor a kisméretű légszennyező
forrást üzemeltették.
2. A bejelentési és illetékfizetési kötelezettség nem vonatkozik:
 Családi házakban, lakásokban, szórakozási/egyéni tevékenységre szolgáló
épületekben elhelyezett kisméretű légszennyező forrásokra, amelyeket nem
vállalkozás céljára használnak,
 Kisméretű légszennyező forrásokra, amelyeket a község üzemeltet,
 Egészségügyi, iskolai, szociális és karitatív szervezetek kisméretű légszennyező
forrásaira.
4. Cikkely
Az illeték összege és az illeték kiszabása
1. Kisméretű légszennyező forrás üzemeltetője egy átalanyárat fizet minden egyes forrásra
az aktuális naptári évben. Ezt az átalanyárat Csallóközaranyos község határozza meg,
melynek maximális összege 663,87 EUR.
2. Az illeték összege a 3. Cikkely 1. bekezdésének a/ pontja alapján beadott jelentés és az
árlista szerint kerül meghatározásra, amely elengedhetetlen részét képezi ezen ÁÉR-nek.
3. Csallóközaranyos a bejelentett adatok alapján veti ki az illetéket egy határozat formájába a
kisméretű légszennyező források üzemeltetőjére, és a határozatban egyéb feltételeket
állapít meg az üzemeltető illetékfizetésével kapcsolatban.
4. Az üzemeltető számára kivetet éves összeg az általa üzemeltetett összes kisméretű
légszennyező forrás illetékét tartalmazza, amelyet Csallóközaranyos területén üzemeltet.
5. Az üzemeltetők által befizetett illetékek a község bevételét képezik5. Cikkely
Az illetékek befizetésének határideje
1. 36,51 EUR magasabb összegű illeték befizetése negyedévente történik. Negyedévente
mindig az összeg ¼ kell befizetni a következő negyedév első hónapjának 15. napjáig.
2. Amennyiben az illeték összege nem haladja meg a 36,51 EUR-t, abban az esetben ezt az
összeget egyben kell téríteni a község számára a határozat érvénybelépésének 15. napjáig.
6. Cikkely
A térítések módja
1. Csallóközaranyos község Községi hivatalának pénztárába készpénzben.
2. Utalással – Csallóközaranyos számlájára.
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7. Cikkely
Büntetések
1. A bejelentési kötelezettségek elmulasztása esetén (3. Cikkely 1. bekezdés a/ pont) a
község a 4. Cikkely 3. pontja alapján az üzemeltetőre 663,87 EUR összegig büntetést
szabhat ki.
2. A 7. cikkely 1. bekezdése alapján a község a büntetést egy éven belül kiróhatja az
üzemeltetőre, amikor erről tudomást szerzett, legkésőbb 3 éven belül ezen kötelességek
elmulasztása esetében.
3. A büntetésekből származó bevételek Csallóközaranyos bevételét képezik.
8. Cikkely
Általános rendelkezések
1. Ezen ÁÉR betartásának ellenőrzéséért felelős személyek:
a. A község alkalmazottai,
b. A polgármester által erre kijelölt személyek,
c. Csallóközaranyos Községi Képviselő-testülete.
2. Ezen rendelet nem érintett más jog és jogszabályok által.
9. Cikkely
Záró rendelkezések
Ezen ÁÉR hatályba lépésének napján törli Csallóközaranyos 4/2007. sz. általános érvényű
rendeletét a légszennyezés illetékéről Csallóközaranyos területén.
Ezen ÁÉR-ről Csallóközaranyos község Községi Képviselő-testülete határozott 2009.01.09-i
ülésén, 32/2009-5. sz. határozattal.
Ezen általános érvényű rendelet hatályba lép a kifüggesztésének 15. napjától.

Ing. Eva Varjúová
a község polgármesternője

Kifüggesztve:
Levéve:

2009.01.30
2009.02.16
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Kisméretű légszennyező forrással történő légszennyezés illetékének árlistája
1. Olyan technológiai egységek, amelyek fűtőanyag égetésére alkalmas állandó jellegű
berendezések, kisebb mint 0,3 MW összteljesítménnyel.
a. Szilárd anyagok égetése esetében (barnaszén, kőszén, lignit, kokszszén fa, biomassza,
brikettek – fa és szén)
 Barnaszén
3,00 EUR/t
(előző évben elégetett anyagok)
 Kőszén
2,50 EUR/t
 Lignit
2,00 EUR/t
 Kokszszén
1,90 EUR/t
 Szénbrikett
2,00 EUR/t
 Fabrikett
0,30 EUR/t
 Biomassza
0,30 EUR/t
 Fa
0,30 EUR/m3
b. Cseppfolyós anyagok égetése esetében (nafta, tüzelőolajak, elhasznált olajak)
 Nafta
0,50 EUR/l
(előző évben elégetett anyagok)
 Tüzelőolajak
0,70 EUR/l
 Elhasznált olajak
3,50 EUR/l
c. Gáznemű anyagok égetése esetében
 Földgáz
3,50 EUR minden megkezdett 5000 m3 után az előző évben
2. Egyéb technológia eljárások
Olyan üzemekben, ahol bevonatolási anyagokat, ragasztókat, oldószereket vagy egyéb
szerves illóanyagokat tartalmazó egységeket használnak az illeték:
0,70 EUR/kg az előző évi felhasznált alapanyagok alapján (felszámolásra kerül az
alapanyagok illóanyag tartalma)
Az üzemeltetők illetékének meghatározása esetén az egységár az egyéb kisméretű
légszennyező források esetében függ a szennyező anyagok mértékétől és alapanyag
fogyasztásától, amely befolyásolja a szennyezés mértékét.

4

