Kunpeszér Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
5/2009.(02.27.) rendelete
a talajterhelési díjról
Kunpeszér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete „A környezetterhelési díjról” szóló
2003. évi LXXXIX. törvény (továbbiakban: Köt.) 21/A. §. (2) bekezdésében, valamint a 26. §. (4)
bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a talajterhelési díjjal kapcsolatos eljárási és
adatszolgáltatási szabályok, valamint a díjfizetési kedvezmények, illetve mentességek helyi
szabályozására a következő rendeletet (a továbbiakban: rendelet) alkotja.
A rendelet hatálya
1. §
E rendelet hatálya kiterjed Kunpeszér község közigazgatási területén minden természetes és jogi
személyre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre, környezethasználóra
(továbbiakban: kibocsátó), aki a tulajdonát képező (vagy használatában álló) ingatlanon évi 500 m3t meg nem haladó mennyiségű kommunális szennyvizet helyez el és az ingatlanhoz kapcsolódó
közterület szakaszon a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá; továbbá a víz- és
szennyvízközmű hálózatát üzemeltető szolgáltatóra adatszolgáltatás tekintetében.
A talajterhelési díj mértékének meghatározása
2.§
(1)

A talajterhelési díj mértékét a talajterhelési díj (2) bekezdésben meghatározott alapja, a (4)
bekezdésben meghatározott egységdíj, valamint a település közigazgatási területére vonatkozó
területérzékenységi szorzó határozza meg.

(2) A talajterhelési díj alapja:
a.) a szolgáltatott, vagy egyedi vízbeszerzés esetében a méréssel igazolt felhasznált, illetve mérési lehetőség hiányában az átalány alapján meghatározott víz mennyisége, csökkentve a külön jogszabály szerinti locsolási célú
felhasználásra figyelembe vett víz mennyiségével.
b.) Nem szolgáltatott ivóvizet (házi fúrt kútból ivóvizet) használó kibocsátók esetében a 47/1999. (XII.28.) Khvm.
rendelet 3 sz. mellékletben meghatározott átalány mértéke.
(3) 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.

(4) A talajterhelési díj egységdíjának mértéke: 120 Ft/m3.
(5) Kunpeszér község közigazgatási területére vonatkozó területérzékenységi szorzó 1,5 azaz
másfél.
(6) A talajterhelési díj számításának szabályait e rendelet melléklete tartalmazza.
(7) A talajterhelési díj fizetésére kötelezett kibocsátó a Köt. 12.§-ának (3) bekezdése alapján
megállapított talajterhelési díj 100 %-át köteles megfizetni.
Ennek megfelelően a talajterhelési díj mértéke:2009. évtől: 180 Ft/m3

A díjfizetési kötelezettség keletkezése, megszűnése
3. §
(1) A kibocsátó a talajba juttatott szennyvíz minden m3-e után talajterhelési díjat köteles fizetni.
(2) Díjfizetési kötelezettség
- a települési vízvezeték-hálózatra való rácsatlakozás napján
- házi fúrt kút használatbavétele napján keletkezik.
(3) A díjfizetési kötelezettség megszűnik a közcsatorna-hálózatra való rákötés napján.
(4) Amennyiben a vízóra átírása nem történt meg a tényleges felhasználó nevére, a díjfizetésre a tényleges
felhasználó(k) köteles.
(5) Több felhasználó esetén a talajterhelési díjat a vízdíjfizetés arányában kell megfizetni.
(6) A kibocsátó személyében történő évközi változást a Szolgáltatóhoz való bejelentés napjától kell figyelembe venni.

(7)Amennyiben a közcsatornát év közben helyezik üzembe, a díjfizetési kötelezettség a kibocsátót a
közcsatorna üzembe helyezését követő 90.naptól terheli.

Mentességek
4. §

(1) Nem terheli díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót, aki külön jogszabályban
meghatározott egyedi szennyvíz elhelyezési kislétesítményt, illetve egyedi szennyvíztisztító
kisberendezést alkalmaz és a kibocsátás közvetlen környezetében a kibocsátó által létesített
megfigyelő objektumban a talajjal kapcsolatban lévő felszín alatti vízben a kibocsátó által
évente vizsgált nitrát-, ammónium-, szulfát-, kloridtartalom egyik komponens tekintetében
sem haladhatja meg 20%-kal a 2005.évben , illetve a közcsatorna üzembe helyezését követő
hónapban végzett alapállapot felmérés keretében mért értékeket. A felmérés eredményét a
kibocsátó köteles 5 évig megőrizni és ellenőrzés esetén az adóhatóság rendelkezésére
bocsátani.
(2) 1Kérelemre mentesül a talajterhelési díj megfizetése alól:
a.)az a talajterhelési díj fizetésére kötelezett 70 éven felüli, aki egyedül él és jövedelme nem éri
el a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 150 %-át,
b.)az a személy, akinek ingatlanában nincs vezetékes víz és/vagy nincs fürdőszobája.
(1) A (2) bekezdésben foglalt mentesség a tárgyévi díjbevallásnál akkor érvényesíthető, ha az a díjfizetési időszak
(naptári év) teljes egészében fennállt.

(4) Ha a (3) bekezdésben foglaltaktól eltérően a mentességi feltétel a naptári év teljes egészében
nem állt fenn, akkor a mentességi feltétel év közbeni keletkezése esetén a tárgyévi bevallásban
nem lehet érvényesíteni.
A díj fizetése
5. §
1módosította

a 3/2010.(III.22.) sz. r. , hatályos 2010. 04.01-től

(1) A talajterhelési díjat a kibocsátónak kell megállapítania, bevallania és megfizetnie (önadózás) a
tárgyévet követő év március 31-éig.
(2) A 3. §-ban foglalt évközi változás esetén az éves díjat a következők szerint kell megfizetni:
a) díjfizetési kötelezettség keletkezése esetén a bevallás alapján számított (rész) éves
tényleges díj összegét a tárgyévet követő év március 31-ig kell megfizetni,
b) díjfizetési kötelezettség megszűnése esetén a bevallás alapján számított (rész) éves
tényleges díj összegét a változás időpontját követő hó 15. napjáig kell megfizetni, illetve
túlfizetés esetén visszaigényelni.
(3) A díjat a Kunpeszér Község Önkormányzata „talajterhelési díj” beszedési számlájára kell
megfizetni.
A díjfizetési kötelezettség bevallása
6. §
(1)

A kibocsátó a díjfizetési kötelezettségéről évente, a tárgyévet követő év március 31-éig tesz bevallást.

(2)

A 3. §-ban foglalt évközi változások esetén a díjfizetési kötelezettségek keletkezéséről, illetve megszűnéséről a
változás időpontját követő hó 15. napjáig kell bejelentést tenni.

(3) A (2) bekezdésben foglalt esetben a bevallást – a tárgyévi tényleges fogyasztás alapján – a
a) díjfizetési kötelezettség keletkezése esetén tárgyévet követő év március 31-ig,
b) megszűnése esetén a változás időpontját követő hó 15. napjáig kell benyújtani.
Adatszolgáltatás
8. §
(1) Az Adóhatóság részére a szennyvízcsatorna-hálózatot üzemeltető Szolgáltató a kibocsátó azonosítása és ellenőrzése
érdekében adatot szolgáltat:
a) a tárgyévet követő év február 28. napjáig a kibocsátók tárgyévi vízfogyasztásáról, korrigálva a locsolási kedvezmény mennyiségével, valamint az ivóvízvezeték meghibásodása következtében elszivárgott vízmennyiséggel,
b) negyedévet követő hónap 5. napjáig a kibocsátók köréről.
(2) A talajterhelési díj megállapításával összefüggő személyes adatokat a kibocsátó azonosítására, a bevallások ellenőrzésére használhatja fel az önkormányzati Adóhatóság.
(3) A talajterhelési díj fizetésére kötelezett kibocsátókról, valamint a talajterhelési díj fizetésére vonatkozó díjmentességben részesülő személyekről az Adóhatóság nyilvántartást vezet.

Eljárási szabályok
9. §
(1) A talajterhelési díjjal kapcsolatos adóztatási feladatokat Kunpeszér község Önkormányzatának
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 a Köt. szerint
nem szabályozott kérdésekben az adózás rendjéről szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
(3) Az önkormányzati adóhatóság jogosult a bevallásban szereplő kibocsátási adatok valódiságának a

közszolgáltatón keresztül, illetve a helyi vízgazdálkodási hatóság közreműködésével történő ellenőrzésére.

Záró rendelkezések
10. §
(1) A rendelet 2009. március 1-én ép hatályba.
(2) Egyéb nem szabályozott kérdésekben a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi
LXXXIX. törvény és az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény vonatkozó
rendelkezéseit kell alkalmazni.
(3) A helyben szokásos módon való kihirdetésről a jegyző gondoskodik.

Kunpeszér, 2009. február 25.

Sipos Gyuláné
polgármester

Boskóné Dr. Tabányi Annamária
jegyző

Záradék:
A rendelet a helyben szokásos módon 2009. február 27-én kihirdetésre került.
Kunpeszér, 2009. február 27.
Boskóné Dr. Tabányi Annamária
jegyző

