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Kinek teher a talajterhelési díj?
AZ ELŐFIZETŐ
KÉRDEZ
A KELET VÁLASZOL
Ha nincs mire csatlakozni, akkor mi után kell
megﬁzetni a díjat? –
kérdezi olvasónk.
A megyeszékhely polgármesteri hivatalának adóosztálya a napokban
olyan leveleket kézbesíttetett
Kistelekiszőlőben, amelyekben elmaradt talajterhelési
díjra, valamint ehhez tartozó
késedelmi díjak megfizetésére
kötelez lakókat – írja levelében
B. István. Tudomása szerint
ilyen díjat akkor kell fizetni,
amikor valaki bevezetett ivóvízzel rendelkezik, valamint
ezt a vízszolgáltató szerint
használja is, de a műszakilag
rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá.

NYÍREGYHÁZA.

Aki nem tudja igénybe venni a közszolgáltatást, nem kötelezhető díjﬁzetésre
ILLUSZTRÁCIÓ: ÉKN-ARCHÍV

mében több utcában is kiépítették a hálózatot, így aki a
csatornázott részen él, de nem
kötött rá a hálózatra, köteles
talajterhelési díjat fizetni. Az
a fogyasztó viszont nem kötelezhető díjfizetésre, aki bár
szeretne, de nem tudja igénybe venni a közszolgáltatást.

Vissza nem ﬁzetik!?
– Kistelekiszőlőben nincs mindenhol műszakilag rendelkezésre álló közcsatorna, így
jogszerűtlen az adóosztály követelése – vélekedik olvasónk.
– Méltatlannak tartom, hogy
a jogi és adóügyekhez kevésbé értő lakossággal a polgármesteri hivatal így próbál meg
pénzt befizettetni, ugyanis
van egy olyan sejtésem, hogy
aki naivan bemegy a postára –
a mellékelt 3 csekkel – és befizeti a díjat, annak később nem
fogják visszaküldeni a pénzt,
mondván, „Elnézést kérünk!”.
Információink
szerint
Kistelekiszőlő egy részén a
szennyvízberuházás első üte-

alá tartozó szennyvíz elhelyezést – ideértve az egyedi zárt
szennyvíztárolót is – alkalmaz.
– A talajterhelési díj alapja
vezetékes ivóvíz szolgáltatás
esetén a Nyíregyháza és Térsége Víz- és Csatornamű Zrt. által
a szolgáltatott víz mennyisége, egyedi vízbeszerzés esetén
a méréssel igazolt felhasznált
víz mennyisége. Ha egyedi
vízbeszerzés esetén a mérésre
nincs lehetőség (nincs mérőóra), akkor átalány összegben

Hátrány senkit sem érhet
– A környezetterhelési díjról
szóló 2003. évi törvény alapján
a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó, szennyvízelvezetéshez kapcsolódó
talajterhelési díjjal kapcsolatos
feladatokat az önkormányzati
adóhatóság látja el – kezdte reagálását dr. Polgári András, az
adóosztály vezetője. – A talajterhelési díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki
a műszakilag rendelkezésére
álló közcsatornára nem köt
rá, és a helyi vízgazdálkodási
hatósági engedélyezés hatálya

kell megállapítani a felhasznált vízmennyiséget.
– A Nyírségvíz évente adatot
szolgáltat a lakóhely szerint illetékes önkormányzati adóhatóságnak azon fogyasztókról,
akik a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem
kötöttek rá. Az adatszolgáltatás adatai alapján az adóhatóság minden év márciusában
felhívást küld az érintett fogyasztóknak arra vonatkozóan, hogy a talajterhelési díj
bevallási és díjfizetési kötelezettségeiknek március 31-ig
tegyenek eleget – ismerteti a
tudnivalókat az osztályvezető.
– Amennyiben a fogyasztó a
felhívásban közölt adatokban
eltérést tapasztal (fogyasztó
azonosító, kibocsátási hely,
fogyasztott víz mennyisége),
lehetősége van ezt jelezni az
adóhatóságnál vagy a szolgáltatónál, így az adózót joghátrány nem érheti.
– Aki ezzel a lehetőségével
nem él, az adózó által benyújtott bevallása, bevallás hiánya
esetén az adóhatóság rendelkezésére álló adatok alapján,
ellenőrzési eljárás keretében
állapítja meg a fizetési köteleKM-BM
zettséget.

Mi a talajterhelési díj?
A környezetterhelési díj egy
fajtája a talajterhelési díj. Díjbeszedési jogosultsága nem
a Nyírségvíz Zrt.-nek, hanem
az adott önkormányzatnak
van. Az idevonatkozó rendeletek megalkotása és a bevételek felhasználása szintén az
önkormányzatok kompeten-

ciája azokon a településeken,
ahol van csatornahálózat. A
talajterhelési díjat azon háztartásoknak szükséges befizetniük, akiknek módjuk van
a csatornahálózatra való rákötésre, mégsem éltek ezzel
a lehetőséggel – olvasható a
szolgáltató honlapján.

A hallgatók nem hallgatnak

Ingyen kapja meg
az önkormányzat

Különvonattal mennek
a nyíregyházi főiskolások Budapestre
demonstrálni.

„

Nem fogadjuk
el a hallgatói
jogok megszüntetésére
tett lépéseket.

(HÖT) megbízott elnöke. A
HÖOK országos megmozdulása független a kormány
vagy a kormánypártok politikája elleni egyéb tüntetésektől, céljuk, hogy olyan
törvény szülessen, mely
szakmai alapokon és kompromisszumokon
nyugszik,
s hosszú távon biztosítja
a magyar felsőoktatás minőségét.
Hetei Norbert azt mondja,
úgy érzik, hogy a felsőoktatásról szóló törvénytervezet
a hallgatók jogainak fokozatos megszüntetését, a költségtérítéses rendszerbe áthelyezést helyezi előtérbe, ami
ellentétes a hallgatók érdekeivel, és nem szolgálja a felsőoktatással szembeni jogos

Ma délután 5
órától Budapesten, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium épülete előtt (V., kerület, Szalay utca) a Hallgatói
Önkormányzatok Országos
Konferenciája demonstrációt
szervez.
A rendezvényen – amely a
magyar felsőoktatás jövőjéért
való közös kiállás jegyében,
a lassan másfél éve zajló tárgyalások eredménytelenségét
látva született – jelen lesznek
a Nyíregyházi Főiskola hallgatói is.
– A Debreceni Egyetem és a
Szolnoki Főiskola hallgatóival
közösen, mintegy 100–120-an
különvonattal indulunk a fővárosba – tájékoztatta lapunkat Hetei Norbert, a Hallgatói Önkormányzati Testület

NYÍREGYHÁZA.

HETEI NORBERT

elvárásokat sem. – Bízunk
benne, hogy az országos megmozdulásnak lesz eredménye, lesz érdemi egyeztetés
és a kormány belátja, rossz a
koncepciójuk – mondta a várt
hatásról a nyíregyházi HÖT
vezető. Ám ha a várt hatás
elmarad, ha úgy érzik, hogy
a remények szertefoszlanak, akkor folytatják a jogaik érvényesítésért elindított
KM
„harcot”.

DÁN DÉNES: Nem remélek komoly áttörést a
tüntetéstől.
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emokratikus alapokra helyezett társadalomban
természetes, hogy bárki szabadon kinyilváníthatja a véleményét az őt érintő dolgokról.
Elvitathatatlan joga ez a felsőfokú oktatási intézmény jelenlegi hallgatói körének is, melynek
tagjai különvonatra szállnak, hogy a törvényhozás színtere
előtt adjanak ízelítőt álláspontjukból.
Az oktatási rendszer átalakítását célzó intézkedéscsomagról lehet és kell is vitázni, hisz számos eleme közelíthető meg más-más szemszögből, szakmai és érzelmi alapon egyaránt. Meglehet, a kompromisszumos megoldásig
hosszú lesz az út, de egy valamiben biztosan változtatni
kell: meg kell fékezni az adófizetők pénzén finanszírozott
elvándorlást.
Nem nélkülöz minden alapot az az érvelés, miszerint
egy képzett diplomást úgy
illene megtartani szülőföldjén, hogy tudásához és
képességéhez méltó munka-,
illetve megélhetési lehetőséghez juttatják. Ez így igaz –
de mikor volt e hazában ilyen
ideális a helyzet? S hol is
tartanánk ma, ha a tényekkel,
problémákkal szembesülő
összes képzett szakember
(diplomával vagy anélkül)
vette volna a kalapját? Lett volna elegendő adófizető?
Járhatnának-e egyetemre, főiskolára azok a hallgatók, akik
ma kertelés nélkül jelentik ki, hogy végzés után megköszönik a diplomát, és azonnal külföldre távoznak?
Az elvándorlás mértéke, és ami még riasztóbb: a szemlélet ma olyan képet tár elénk, amely össztársadalmi
veszélyekkel fenyeget. Valamit tenni kell. A célállomás
valamelyik jó fizetéssel csábító nyugat-európai ország – no
de akkor kinek is képezünk orvost, mérnököt a magyar
adófizetők pénzén? A német, angol, svéd, norvég társadalomnak? Ez akár vicces is lehetne, ha nem a mi bőrünkre
menne.
Miért is ne térnénk vissza a tanulmányi szerződések
egykori gyakorlatához, amely szerint ha valaki anyagi vagy
bármilyen más jellegű támogatást kap tanulmányainak
folytatásához, akkor legalább olyan időtartamra vállal kötelezettséget munkavégzésre, mint amennyi ideig támogatásban részesült. A jövőt senki nem látja, a megállapodás
valamennyi szereplőjének van ebben előny és kockázat,
ki-ki döntse el, mit vállal belőle.
Az Európai Unión belül a munkaerő szabad áramlása
garantált jog, de a képzés rendkívül költséges dolog. Miért
is ne lehetne egy jóléti államtól visszakérni a befektetett
pénzt, ha már élvezi a hozadékát?

Az elvándorlás mértéke és a szemlélet
ma olyan képet tár
elénk, amely össztársadalmi veszélyekkel fenyeget.

nyeki@inform.hu

KÉZMŰVES
FOGLALKOZÁS
Bemutatót tartottak
a fogyatékkal élő
tanulók kézügyességi,
szakmai munkavégzéséről szerdán a Ridens
Szakképző-, Speciális
Szakiskola és Kollégiumban. A diákok
készülnek a Zánkai
Galéria kiállítására.

„VÉGSŐ BÚCSÚ”

LIPPA NIKOLETT: Szerintem nem változtatnak az alapelveken.
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Különvonat,
különvélemény

A demonstráción a HÖOK, az intézményi HÖK-ök, HÖT-ök és az európai hallgatókat tömörítő ESU képviselői mellett a doktoranduszok és a rezidensek képviselői,
szakszervezeti vezetők, valamint több nagy felsőoktatási intézmény rektora is részt
vesz. A program szerint a záró esemény: „Végső búcsú” a magyar felsőoktatástól.

TÖRÖK DÓRA: Igazságtalan lenne az új felsőoktatási rendszer.

Y

Nyéki
Zsolt

CSENGER. Az önkormányzat a
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-vel kötött megállapodás
értelmében ingyen kapja meg
a volt rendőrségi épületet. Az
aláírási ceremóniára, mely ma
11 órakor lesz a polgármesteri
hivatalban, várják dr. Molnár
Zoltánt, a zrt. vezérigazgatóhelyettesét és Hegmanné NeKM
mes Sára államtitkárt is.

FOTÓ: SIPEKI PÉTER

MEGKÉRDEZTÜK: Ön szerint sikeres lesz a HÖOK által szervezett tüntetés?

KISS NÓRA: Alapvetően
Jó ötlet ez a demonstráció.

NÉZŐPONT
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Kiss Nóra szerint nagyon jó
ötlet a demonstráció. – Én
sem értek minden részletével
egyet az új felsőoktatási törvénynek. Azt viszont nem hiszem, hogy bármiféle eredménye is lesz a megmozdulásnak
– tette hozzá. Lippa Nikolett is
osztja barátnője véleményét.
– Szerintem sem fognak változtatni az alapvető pontokon,
legfeljebb valami gesztusértékű engedményt tesznek, hogy
lekenyerezzék a „hangoskodókat” – válaszolta. Bankus Tibor
örül, hogy hallatja a hangját a
HÖOK, de ő sem fűz túl nagy
reményeket az átütő sikerhez.
– Egyébként ráfért már egy átfogó reform az oktatásra, de
nem pontosan így képzeltem

BANKUS TIBOR: Örülök,
hogy hallatja a hangját
a HÖOK.

MAJOROS BOGLÁRKA:
Remélem, sikeres lesz a
megmozdulás.
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el – közölte. Dán Dénes véleménye szerint jó, hogy kiállnak magukért a hallgatók és
a diákok. – Én sem remélek
hatalmas áttörést, de a kezdeményezéssel maximálisan
egyetértek – mondta. Török
Dóra sem lát esélyt a változásra, de kiáll a tüntetők mellett.
– Aki jól tanul, de nincs pénze
tandíjra, az mit fog kezdeni
magával? Ez a rendszer kimondottan igazságtalan lenne, remélem, módosítani fogják – felelte. Majoros Boglárka
középiskolás, őt fájdalmasan
érintheti az új felsőoktatási
törvény. – Remélem, a tüntetők sikerrel járnak, de ezt csak
az optimizmusom mondatja
velem – közölte.

Új iskolába fog járni
NAGYHALÁSZ. Mint arról lapunk

szerdai számában beszámoltunk, a nagyhalászi iskolában
megvertek a társai egy 9 éves
kisfiút. Az üggyel kapcsolatban „esetkonferenciát” tartottak az intézményben szerdán
délelőtt, ahol megpróbálták
tisztázni, mi is történt.
– Bár köt a titoktartás, mivel
gyerekekről van szó, annyi ki-

derült, a bántalmazó gyermek
elismerte tettét, bocsánatot
kért a másik féltől. Cselekedetéért megkapta az iskolai büntetését, ezzel az ügy lezártnak
tekinthető. Mi a fiúnkat kivettük az iskolából, és átírattuk
Nyíregyházára.
Reméljük,
ezzel ő is megnyugszik – tájékoztatta lapunkat a megvert
KM
fiú nevelőanyja.

KELET KVÍZ
Melyik az a településünk, melynek eredeti neve Legyr, de mint terrát említik e néven 1232-ben, tehát akkor alig lakott hely volt?
a) Levelek
c) Pátroha

b) Döge
d) Laskod
A helyes választ lapunk mai számában rejtettük el.

KELET
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