Egyházasrádóc Községi Önkormányzat
7/2012 (II.12.) sz. rendelete a talajterhelési díjról

Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) a. pontja, valamint a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény. 16. § (1) bekezdése, a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi
LXXXIX. törvényben kapott felhatalmazás alapján a következő önkormányzati rendeletet
alkotja.
Rendelet hatálya
1.§. (1) A rendelet hatálya kiterjed a Községi Önkormányzat működési területén arra a
környezethasználóra, aki az engedélyhez kötött környezethasználata során a környezet
terhelésével járó anyagot bocsát a környezetbe (továbbiakban: kibocsátó), továbbá azokra a
környezetterhelő anyagokra, amelyek a környezetbe kerülve környezetterhelést
eredményeznek (továbbiakban: környezetterhelő anyag.)
(2) A kibocsátó a talajba juttatott, e rendeletben meghatározott környezetterhelő anyagok
minden egysége után talajterhelési díjat köteles fizetni.
Talajterhelési díj fizetési kötelezettség

2.§. (1) A talajterhelési díj fizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki a műszakilag
rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá, és hatósági engedélyezés alapján
szennyvízelhelyezést alkalmaz, ideértve az egyedi zárt szennyvíztárolót is.
(2) Nem terheli díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót, aki megfelel a környezetterhelési
díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 11.§. (2) bekezdésében foglalt feltételnek.
Talajterhelési díj mértéke
3.§. A talajterhelési díj mértékét a talajterhelési díj 4.§.-ban meghatározott alapja, az 5.§.-ban
meghatározott egységdíj, valamint a település területére vonatkozó területérzékenységi szorzó
határozza meg.
A talajterhelési díj alapja
4.§. (1) A talajterhelési díj alapja: a szolgáltatott, vagy egyedi vízbeszerzés esetében a
méréssel igazolt felhasznált, illetve mérési lehetőség hiányában az átalány alapján felhasznált
víz mennyisége, csökkentve a külön jogszabály szerinti locsolási célú felhasználásra
figyelembe vett víz mennyiségével.
(2) 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.
Az egységdíj mértéke
5.§. A talajterhelési díj egységdíjának mértéke: 1200,-Ft/m3

Mentesség, kedvezmény
6.§. Nem terheli díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót, aki külön jogszabályban
meghatározott egyedi szennyvíz-elhelyezési kislétesítményt, illetve egyedi szennyvíztisztító
kisberendezést alkalmaz, illetve akinél a közcsatorna kiépítésre került, de műszakilag nem áll
számára rendelkezésre.

A díjfizetési kötelezettség bevallása
7.§. (1) A kibocsátó a díjfizetési kötelezettségről évente a tárgyévet követő év március 31-ig
tesz bevallást az erre a célra szolgáló nyomtatványon a Körjegyzőség adóhatóságánál.
(2) A kibocsátó negyedévenként a nettó díjelőleget megállapítja és bevallja.
(3) A kibocsátó köteles olyan nyilvántartást vezetni, amelyből a díjfizetés alapja, valamint
mértéke megállapítható.
(4) Amennyiben a környezetvédelmi felügyelőség a kibocsátási adatok ellenőrzése során az
adatszolgáltatásban elétérést tapasztal, erről az adóhatóságot tájékoztatja.
A talajterhelési díj befizetése
8.§. (1) A kibocsátó a negyedévi díjelőleget a negyedév utolsó napjáig fizeti meg a (3)
bekezdésben meghatározott kivétellel a tárgyévet megelőző év tényleges kibocsátásai alapján
fizetett teljes díj negyedének megfelelő összegben.

(2) A kibocsátó a tárgyévet követő év március 31-éig a tárgyévi tényleges kibocsátás alapján
számított díj és az (1) bekezdés alapján befizetett díjelőleg különbözetét megfizeti, illetve a
túlfizetés összegét a tárgyévet követő év első negyedévi díjelőlegének megfizetésekor
beszámítja vagy visszaigényli.

(3) Ha a kibocsátó folyamatosan működtet kibocsátást mérő rendszert, a mérések alapján a
folyó negyedévre irányadó díjelőleget kell megfizetni.
(4) A kibocsátó a vízgazdálkodási hatósági jogkörhöz kapcsolódó talajterhelési díjat az
önkormányzat Talajterhelési díj beszedési számla javára fizeti be. A talajterhelési díj az
önkormányzat környezetvédelmi alapjának a bevételét képezi.
A díjfizetési kötelezettség keletkezési és megszűnése
9.§. (1) A kibocsátó talajterhelési díj fizetési kötelezettsége keletkezését, valamint a várható
talajterhelési díj összegét a vízszolgáltatás igénybevételét követő 15 napon belül jelenti be a
körjegyzőség adóhatóságánál az erre a célra szolgáló nyomtatványon.
(2) A kibocsátó talajterhelési díj fizetési kötelezettsége azzal a nappal megszűnik, amely
napon

a.) a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára ráköt,
b.) a vízszolgáltatás igénybevétele a szolgáltató igazolása szerint megszűnt.
(3) A kibocsátónak a talajterhelési díj fizetési kötelezettségének megszűnéséről, annak
bekövetkezésétől számított 15 napon belül kell bejelentést tennie a körjegyzőség
adóhatóságánál az erre a célra szolgáló nyomtatványon.
Adatszolgáltatási szabályok
10.§. (1) Adatszolgáltatási kötelezettség terheli a kibocsátót a talajterhelési díj fizetési
kötelezettség keletkezéséről és megszűnéséről az e rendelet 9.§.-a szerint.
(2) Adatszolgáltatási kötelezettség terheli a szolgáltató (Vasi Vízügyi Igazgatóság) az e
rendelet hatálya alá tartozó kibocsátókra vonatkozóan;
(3) Az adatszolgáltatás benyújtásának határideje – az (1) bekezdés kivételével – a tárgyévet
követő év március 31., mely adatszolgáltatás a tárgyévet megelőző év adatait tartalmazza.
Eljárási szabályok
11.§. (1) A vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó
díjjal kapcsolatos adóztatási feladatokat a körjegyzőség adóhatósága látja el.
(2) A talajterhelési díj megfizetésére, bevallására, az ehhez kapcsolódó jogkövetkezményekre,
a megállapításához és a beszedéséhez való jog elévülésére, pénzügyi ellenőrzésére, valamint
végrehajtására az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben az adózás rendjéről szóló
törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
Átmeneti és záró rendelkezések

12. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Egyházasrádóc Község
Önkormányzat Képviselő-testületének a talajterhelési díjról szóló 11/2004. (VII. 14.) és
5/2005. (III.31.) számú rendelete.

Egyházasrádóc, 2012. február 12.

Sőre Zoltán
polgármester

Takács Ervin
körjegyző

