Imely község
5/2008. sz.
általános érvényű rendelete
a légszennyezésről és a légszennyezésért fizetendő illetékekről
Imely község a községi önkormányzatokról szóló Tt. 369/1990. számú, többször módosított
törvény 6.§-nak (1) bek., és a légkör védelméről szóló és a légkörszennyezésért fizetendő
díjakról szóló Tt. 401/1998. számú, többször módosított törvény módosításáról szóló Tt.
478/2002. számú törvény (a továbbiakban a légkörről szóló törvény Imely községben)
értelmében az 5/2008. számú általános érvényű rendeletet adja ki.
I.
Bevezető rendelkezés
1. Ezen általános érvényű rendelet meghatározza a jogi és természetes személyek jogait
és kötelességeit a légkörnek az emberi tevékenységből származó szennyező
anyagoktól való védelmével, valamint a légszennyezés okainak korlátozásával és
következményeinek csökkentésével kapcsolatban, továbbá a légkörszennyezésért
fizetendő illetékekről a kisméretű légszennyező forrás üzemeltetője, jogi vagy
természetes személy részére.
Ezen általános érvényű rendelet által meghatározott dolgokban a község polgármestere
dönt.
II.
A légkörszennyezéssel kapcsolatos alapfogalmak
1. Szennyező anyagnak 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, nagymértékben
megterhelik őket vagy károsítják a tulajdonukat (a légkörnek szennyező anyagoktól
való védelméről szóló Tt. 309/1991. számú törvény 2.§-a alapján).
2. Kisméretű légszennyező források Imely községben azok a technológiai egységek,
amelyek fűtőanyag égetésére alkalmas állandó jellegű berendezések kisebb mint 0,2
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 légkörszennyezést okoznak,
tüzelőanyagok, alapanyagok, termékek és hulladékok telepei és egyéb építkezések,
berendezések és tevékenységek, amelyek jelentősen szennyezik a légkört.
3. A légkört szennyező anyagok jegyzékét és a fizetendő illetékek mértékét a 401/1998.
számú törvény 1. számú melléklete tartalmazza.
4. A kisméretű légszennyező forrás üzemeltetője az a jogi vagy természetes személy,
akinek joga vagy tényleges lehetősége van ezen forrás üzemeltetésére Imely község
területén.

III.
A kisméretű légszennyező forrás üzemeltetőjének kötelességei
1. A kisméretű légszennyező forrás üzemeltetőinek Imely községben a következő
kötelességei vannak:
a) üzembe helyezni és üzemeltetni a szennyező forrásokat a termelők által erre a
célra meghatározott üzemeltetési feltételekkel összhangban, valamint a légkör
védelmi szervei által meghatározott feltételekkel összhangban,
b) lehetővé tenni a légkör védelmi szervei és Imely község dolgozóinak vagy
ezen szervek által megbízott személyeknek a hozzáférést a szennyező
forráshoz a szennyező anyagok mennyiségének megállapítása céljából, a
szennyezés forrásának és annak üzemeltetésének ellenőrzése céljából, valamint
rendelkezésükre bocsátani az ellenőrzéshez szükséges okmányokat. E
kötelességek nem vonatkoznak a lakásokban, lakóházakban, családi házakban
és a személyes üdülést szolgáló épületekben található kisméretű légszennyező
források üzemeltetőire, amennyiben ezen források nem vállalkozás céljára
szolgálnak.
c) a légkör védelmi szervei által elrendelt javító intézkedések értelmében eljárni,
d) saját üzemi nyilvántartást vezetni a szennyező forrásokról, és minden évben
február 15-ig jelenteni Imely községnek,
e) a légkör védelmi szerveinek és Imely községnek rendelkezésére bocsátani a
szükséges és kért adatokat a légkör állapotának megállapítása céljából,
f) a szennyező anyagok mennyiségének megállapítása külön előírás szerint
történik,
g) nem lehet túllépni a légszennyezés (a füst sötétségének) meghatározott
mértékét,
h) a légkörszennyezésért illetéket kell fizetni.
2. A légkör védelmi szerveinek Imely községben a következő kötelességei vannak:
a) részt venni a program és integrált program kidolgozásában és
megvalósításában,
b) ellenőrizni a kisméretű légszennyező források üzemeltetői kötelességeinek
betartását,
c) jóváhagyni a jegyzékben feltüntetett tevékenységek végzését, melyek a
minisztérium által kiadott közlönyben szerepelnek,
d) jóváhagyni a kisméretű források kiépítését, azok megváltoztatását, használatát,
e) jóváhagyni a változtatásokat követően a használt tüzelőanyagok, alapanyagok
megváltoztatását, a kisméretű források technológiai berendezéseinek
megváltoztatását, valamint a használatuk és működésük megváltoztatását,
f) kiszabni a bírságokat, illetve meghatározni a korrekciós intézkedéseket a
kisméretű légszennyező források üzemeltetői részére,
g) korlátozni vagy megszüntetni a kisméretű források üzemeltetését,
h) megállapítani a zónákat a mobilis források üzemeltetésének korlátozását
illetően,
i) meghatározni a kisméretű források üzemi nyilvántartása vezetésének
terjedelmét és szabályait.
3. A község a jóváhagyás során a 2. bekezdés alapján meghatározhatja a kisméretű
források üzemeltetésének feltételeit.

IV.
Az illeték kezelője és a fizetési kötelezettség
1. A kisméretű szennyező források üzemeltetőitől származó légszennyezésért járó illeték
kezelője Imely község.
2. A község határozza meg az illeték összegét azon jogi és természetes személy részére,
aki kisméretű légszennyező forrást üzemeltet.
3. A kisméretű szennyező források üzemeltetői kötelesek illetéket fizetni
a légszennyezésért a kibocsátott szennyező anyagok mértéke és mennnyisége szerint.
4. Az illetékfizetési kötelezettség nem vonatkozik azokra a természetes személyekre,
akik 50 kW-ig terjedő hőtermelő forrást üzemeltetnek, ha ez a forrás nem vállalkozási
tevékenység végrehajtására szolgál.
5. A kisméretű szennyező forrás megszűnése esetében az üzemeltető köteles a valóban
eltelt év alapján kiszámított illetéken kívül kifizetni az illetéket azért a naptári évért is,
amely alatt szennyezte a légkört, mielőtt a forrás meg lett szüntetve. Ezen üzemeltető
15 napon belül köteles bejelenteni a községi hivatalnak a kisméretű szennyező forrás
megszűnését.
V.
Az illeték összege
1. A légszennyezéssel összefüggő illetékről a község határozatot ad ki. A község
határozatában szerepelnek az éves illeték, az illeték összege, a részletfizetés időpontjai
és az üzemeltető fizetési kötelezettségével kapcsolatos egyéb feltételek.
2. Az illeték összege a szennyező anyagokkal összefüggő alapvető illeték, valamint az
általános emissziós határértékek és a Szlovák Köztársaság Környezetvédelmi
Minisztériumának javaslata alapján van meghatározva:
I. 200kW-ig terjedő hőteljesítménnyel rendelkező tüzelőanyagok égetésére szolgáló stacionárius
égetőberendezések:
a) szilárd tüzelőanyagok égetése
- barnaszén, lignit, kőszén, kokszszén, brikett (sajtolt szén), fa, fabrikett – az előző évben
elégetett
- 50 q-ig .......................................... 5,00 €
- 50 q felett.......................................10,00 €
b) folyékony fűtőanyag égetése (elhasznált olajak, tüzelőolajak, nafta)
- az előző évben elégetett
- 1 tonnáig ....................................... 5,00 €
- 1 tonna felett ...................................10,00 €
c) gáznemű fűtőanyag égetése /földgáz/
- az előző évben elégetett
- 5.000 m3-ig ................................... 5,00 €
- 5.001 és 10.000 m3 között .................10,00 €
- 10.000 m3 felett............................. 16,60 €
3. Egyéb technológiai egységek

Az illeték meghatározása minden egyes forrás bejelentése után a Szlovák Köztársaság
Környezetvédelmi Minisztériuma által közölt általános emissziós tényezők segítségével
történik.
VI.
Az illeték befizetésének módja
Az illeték kezelője megvizsgálja a kisméretű légszennyező források üzemeltetőjének
bejelentésében szereplő adatokat és kiadja az illeték összegéről szóló határozatot, amelyben
meghatározza az éves illeték összegét és az üzemeltető fizetési kötelezettségével kapcsolatos
egyéb feltételeket.
VII.
Bírságok
1. A bejelentés kötelezettségének elmulasztása miatt a község polgármestere 663,88 €-ig
terjedő bírságot szabhat ki az üzemeltető részére (a 401/1998. számú törvény 8. §-nak 3.
bekezdése értelmében). Az üzemeltető az illeték meghatározott időben való befizetésének
elmulasztása esetében az illetéken kívül köteles minden megkezdett naptól számítva 0,1%-os
késedelmi díjat is fizetni.
2. A község a III. cikkelyben és a község által kiadott határozatban feltüntetett kötelességek
megszegéséért 663,88 €-ig terjedő bírságot szabhat ki a kisméretű forrás üzemeltetője részére.
3. Bírságot kiszabni 1 év elteltéig lehet attól a naptól számítva, amikor a kezelő a kötelességek
megszegéséről tudomást szerzett, legkésőbb 3 évig a kötelességek megszegésétől számítva.
4. A bírságokkal kapcsolatos egyéb adatokat a légkörről szóló törvény határozza meg.
IX.
Közös és záró rendelkezések
1. Az illetékek, büntetések és bírságok a község költségvetésének bevételét alkotják. Az
illetékek felhasználása a község környezetvédelmével és az államigazgatás légvédelmi
feladatai elvégzésének község általi biztosításával kapcsolatos.
2. Amennyiben ezen rendeletben nincs aprólékosabb kifejtés, a Tt. 401/1998. számú többször
módosíttt törvény szerint kell eljárni.
3. Ezen általános érvényű rendelet határozatainak betartását végzi:
a) a község főellenőre,
b) a községi hivatal megbízott alkalmazottja.
4.Ezen 2/2008. számú általános érvényű rendeletet Imely község képviselő-testülete
2008.12.12-i ülésén a 18/2008-9.7 számú határozat alapján hagyta jóvá.
Ezen általános érvényű rendelet 15 nappal a hivatali hirdetőtáblán való kifüggesztését
követően lép hatályba, s a hatályba lépésével érvényét veszti az 1/2005. számú általános
érvényű rendelet.

Imely, 2008.12.15.
Ing. František Tyukos
a község polgármestere

Javaslat a határozathoz:
?????? Rada OcZ ?????? tanács javasolja a község képviselő-testületének a légszennyezésről
és légszennyezésért fizetendő illetékekről szóló 2/2008. számú általános érvényű rendelet
jóváhagyását.
Imely község képviselő-testülete a 2008.12.12-i ülésén hagyta jóvá a légszennyezésről
és légszennyezésért fizetendő illetékekről szóló 2/2008. számú általános érvényű rendeletet.
Kifüggesztve: 2008.12.15.
Levéve:........................

