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érdekében az Országgyűlés megalkotta a környezetterhelési 
díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvényt (továbbiakban: Kvt.).

A Kvt. 12. § (3) bekezdése szerint a talajterhelési díj 
egységdíjának mértéke 2012. február 1. napjától tízszeresére, 
120 Ft/m3 összegről 1.200 Ft/m3-re emelkedett.

A jogszabály változás célja, hogy a csatornarendszerre 
történő csatlakozásra késztesse az ingatlantulajdonosokat.

A talajterhelési díj mértékét (a fogyasztott víz mennyisége) a 
meghatározott egységdíj (1.200 Ft), valamint a település 
közigazgatási területére vonatkozó területérzékenységi szorzó 
(1,5) határozza meg. Így településünkön 2012. február 1. 
napjától 1.800 forintot kell fizeti minden egyes elfogyasztott 
köbméter ivóvíz után azoknak, akiknek a fogyasztási helye 
nincs rákötve a kiépített szennyvízcsatornára.

Kunhegyes Város Önkormányzata Képviselőtestületének 
talajterhelési díjról szóló 51/2004. (XII. 16.) rendeletének 8. §-a 
értelmében kérelemre mentes a díjfizetés alól:

– az az egyedülálló természetes személy kibocsátó, aki 70. 
életévét betöltötte

2018. december 31. napjával, vagy azt megelőzően,
– az a természetes személy kibocsátó, akinek a családjában 

az együtt élő közeli hozzátartozók egy főre számított havi 

jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 80 %-át, 22.800 Ft-ot.

A megfizetett talajterhelési díj egy elkülönített környezet-
védelmi alapba kerül, amelynek a felhasználása korlátozott, 
kizárólag környezetvédelmi célokra lehetséges.

A talajterhelési díj fizetése:
A talajterhelési díjat a kibocsátónak kell megállapítania, 

bevallania és önadózás keretében megfizetnie.
Az értesítőkben foglalt adatokkal, változás-bejelentéssel, 

gépjárműadó mentességekkel kapcsolatban további 
információt ügyfélfogadási időben a Polgármesteri Hivatal 
(5340 Kunhegyes, Szabadság tér 1. sz.) adó irodájában, vagy a 
06-59/530-500 telefonszámon, illetve Kunhegyes Város 
honlapján kaphatnak: 

http://www.kunhegyes.hu

Segítő együttműködésüket előre is köszönjük!

 Polgármesteri Hivatal
 Gazdasági Osztály
 Adócsoport
 Szabó Julianna

Id. K. Tóth András – az év gazdálkodója
1925. augusztus 8-án született tősgyökeres redemptus 

kunhegyesi református gazdálkodó családban.
A helyi elemi iskola után a kisújszállási Horthy reál-

gimnáziumban 4 évet végzett el, majd a törökszentmik-
lósi gazdaképzőben 1944-ben aranykalászos gazda képe-
sítést szerzett.

Az 1940-es években édesapjával 60 holdon gazdál-
kodott. 1950-től a család kuláklistára került, s az egyre 
fokozódó beszolgáltatási terhek, s szellemi és fizikai 
erőszak hatására földjeiket „önként” fel kellett ajánlani az 
államnak. A '60-as évek elején megindult agresszív 
agitáció hatására beléptek Táncsics Tsz-be.

Az enyhülő politikai és gazdasági légkörben K. Tóth 
András az 1960-as, 1970-es években termelőszövetke-

zetekhez lazán kapcsolódó un. feles kertészetek egyik vállalkozója volt, 
majd 1970-től kezdődően a rendszerváltásig feleségével együtt önálló 
„maszek” fóliás kertész lett. A családi ház körül meghagyott 1 hold 
termőföldön primőr paprikát, paradicsomot termelt és látta el a helyi és 
környékbeli termelői piacokat, s üzleteket. A kistermelőket összefogó, a 
helyi ÁFÉSZ mellett működő kistermelői szakcsoport elnökének is 
megválasztották.

A rendszerváltást követően az 1992-1993-as években lezajlott 
kárpótlási árverések során a család 154 hektár szántóföldet vásárolt. K. 
Tóth András ezen családi gazdaság mellett a vidéken élő unokatestvére 
170 hektárnyi termőföldjének művelését is irányítja. Családi 
gazdálkodóként, egyéni vállalkozóként magas életkora ellenére a mai 
napig töretlen erővel néhány alkalmazottal gazdálkodik, főleg 
gabonaféléket, napraforgót, lucernát termel. Saját szükségletre szőlőt is 
művel, bort készít.

Reménység szerint a családi gazdálkodást a mezőgazdaság iránt 
kedvet érző jelenleg 20. éves agrár-egyetemista unokája folytatja.

K. Tóth András, a gazdálkodó, akinek példamutató magatartása, 
munkabírása az emberek iránti jó szándékú hozzáállása a mai fiatalok 
számára követendő példa. Kunhegyes Város Önkormányzata augusztus 
20. alkalmával Pro Urbe díjban részesítette, s dr. Nagy István agrár-
miniszter Aranykoszorús Gazda kitüntetéssel jutalmazta. A Nemzeti 
Agrárgazdasági Kamara megyei szervezete a „2018. év gazdálkodója” 
díjjal ismerte el tevékenységét.

A kunhegyesi gazdatársadalom nevében jó egészséget, további jó 
gazdálkodást kívánunk.

Széll Imre – Települési Agrárkamarai Bizottság elnöke

2019. április 12-én „ADR” vizsgát tartunk, képzéssel 
egybekötve, amely önköltséges!
A sikeres vizsga feljogosít:

 növényvédőszer
 műtrágya és 
 üzemanyag szállítására

Nagy előnye:
 határidő nélküli érvényesség
 a kisújszállási Nagykun 2000 Zrt. 

irodaházában kerül lebonyolításra
Kezdés: 2019. április 12. 8.00-kor

 aznap délutáni órákban vizsga
Szükséges (az igazolványok számát be kell jelenteni):

 érvényes jogosítvány
 érvényes személyi igazolvány
 lakcímkártya
 előzetes regisztráció!
 pontos megjelenés

Regisztráció az alábbi telefonszámon:
Hajdu Csilla:  30/289-4593 

 A Gazdakör vezetése

Gazdakör felhívása


