Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületének
22/2005. (IX. 16.) számú rendelete
a talajterhelési díjról, valamint a talajterhelési díjjal kapcsolatos
adatszolgáltatási és eljárási szabályokról
Páty Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény 16.§. (1) bekezdése, továbbá a 2004. évi CI. törvénnyel módosított – a
környezetterhelési díjról szóló – 2003.évi LXXXIX. törvény 21/A §. (2) és 26. §. (4)
bekezdésében részletezett felhatalmazás alapján, figyelemmel az adózás rendjérıl szóló 2003.
évi XCII. törvény rendelkezéseire, a következı rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya
1.§.

(1) A rendelet arra a természetes és jogi személyre, valamint jogi személyiséggel nem
rendelkezı szervezetre terjed ki (továbbiakban: kibocsátó), aki (amely) az Önkormányzat
illetékességi területén a mőszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá és a helyi
vízgazdálkodási hatósági, illetve vízjogi engedélyezés hatálya alá tartozó
szennyvízelhelyezést (ideértve az egyedi szennyvíztározót) alkalmaz.
(2) Amennyiben a közcsatornát év közben helyezik üzembe, a díjfizetési kötelezettség a
kibocsátót a közcsatorna üzembe helyezését követı 90. naptól terheli, közcsatornára való
csatlakozást követıen a talajterhelési díjfizetési kötelezettség megszőnik.
(3) A rendelet szabályozza a talajterhelési díjjal kapcsolatos adatszolgáltatási és eljárási
szabályokat.
(4) A díjfizetési kötelezettség alá esı, de rászoruló lakossági kibocsátóra vonatkozóan
szabályozza a díjkedvezmény és a mentesség feltételeit.

A rendelet célja
2.§.

(1) A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX törvény (továbbiakban: törvény) 1.§.
alapján „ a törvény célja, hogy a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi
LIII. Törvény 60.§-ának rendelkezéseivel összhangban elısegítse a környezetbe történı
anyag- vagy energia-kibocsátás csökkentését, a környezet és a természet megóvása érdekében
a leghatékonyabb megoldások alkalmazását, valamint az állam és a környezethasználók
közötti arányos teherviselést”.
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Eljárási szabályok
3.§.

(1) A helyi vízgazdálkodási hatósági engedélyezés alapján történı szennyvízelhelyezéshez
kapcsolódó talajterhelési díj megállapításával, beszedésével, ellenırzésével és végrehajtásával
kapcsolatos feladatokat az önkormányzati adóhatóság látja el.
(2) A talajterhelési díj megfizetésére, bevallására, az ehhez kapcsolódó jogkövetkezményekre,
a megállapításához és a beszedéséhez való jog elévülésére, pénzügyi ellenırzésére, valamint
végrehajtására a törvényben és e rendeletben nem szabályozott kérdésekben az adózás
rendjérıl szóló 2003. évi XCII törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

A talajterhelési díj mértéke
4.§.

(1) A talajterhelési díj mértékét a talajterhelési díj alapja, az elfogyasztott vezetékes víz
mennyiségének egységdíja (120,- Ft/m3), valamint a területérzékenységi szorzó mértéke (3
szorzó) határozza meg.
(2) A talajterhelési díj alapja
helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó
szennyvízelvezetés esetében: a szolgáltatott vezetékes víz mennyisége, csökkentve az
ivóvízvezeték meghibásodása következtében elszivárgott, illetve külön jogszabály szerint
locsolási célú felhasználásra figyelembe vett vízmennyiséggel.

5.§.

(1) A talajterhelési díj mértéke Páty Község közigazgatási területén:
- 120,- Ft/m3 x 3 területérzékenységi szorzó = 360,- Ft/m3
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(2) A talajterhelési díj fizetésére kötelezett kibocsátó 2004. évben megállapított talajterhelési
díj 20 %-át, 2005. évben 20 %-át, 2006. évben 50 %-át, 2007. évben 75 %-át, 2008. évben 90
%- át, 2009. évtıl 100 %-át köteles megfizetni.

Kedvezmények, mentességek

6.§.

(1) Kérelem alapján tárgyévre mentesíthetı a talajterhelési díj megfizetése alól:
a) az az egyedülálló 70 éven felüli kibocsátó, akinek nettó jövedelme nem haladja meg
a mindenkori nyugdíjminimum 200 %-át,
b) az a 70 éven felüli kibocsátó, akinek – kétszemélyes háztartás esetén – a vele közös
háztartásban élı 70 éven felüli házastársával vagy élettársával együtt számított egy
fıre jutó nettó jövedelme nem haladja meg a mindenkori nyugdíjminimum 150 %-át,
c) az a kibocsátó, akinek a vele közös háztartásban élık egyike I., vagy II. csoprtú
rokkant, vagy fogyatékossági támogatásban részesül és a családban az egy fıre esı
nettó jövedelem nem haladja meg a mindenkori nyugdíjminimum 150 %-át.

(2) Kérelemre, tárgyévre 50 % kedvezményben részesíthetı az a kibocsátó, aki három, vagy
több gyermeket nevel és a családban az egy fıre esı nettó jövedelem nem haladja meg a
mindenkori nyugdíjminimum 100 %-át.
(3) A talajterhelési díj alapja csökkenthetı azzal a számlákkal igazolt mennyiséggel, amelyet
a kibocsátó szennyvíztárolójából, olyan arra feljogosított szervezettel szállíttat el, amely a
folyékony hulladék jogszabályi elıírások szerinti elhelyezését igazolja.

A díj befizetése

7.§.
A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó
talajterhelési díjat a kibocsátónak kell megállapítania, bevallania és megfizetnie (önadózás), a
tárgyévet követı év március 31-ig.
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(3) A kibocsátó a helyi vízgazdálkodási hatóság jogkörhöz kapcsolódó talajterhelési díjat az
önkormányzati adóhatóság által megjelölt 11742001-15390235-03920000 számla javára fizeti
be.
(4) A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó
talajterhelési díj a helyi önkormányzat környezetvédelmi alapjának a bevételét képezi.

Díjfizetési kötelezettség bevallása, adatszolgáltatás
8.§.
(1) A kibocsátónak a díjfizetési kötelezettségérıl minden év március 31 napjáig bevallást kell
benyújtania.
(2) A kötelezett a bevallásban szereplı adatokat köteles az adóhatóság rendelkezésére
bocsátani.
(3) A bevalláshoz mellékelni kell a díjalapot csökkentı folyékony hulladék elszállíttatását
igazoló számlákat.

9.§.

(1) Az adóhatóság a talajterhelési díjjal kapcsolatos eljárásban a következı nyilvántartásokat
használhatja fel:
a) a személyek azonosítására a személyi adat- és lakcímnyilvántartást
b) jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkezı gazdasági társaságok
esetében a cégnyilvántartást
c) a talajterhelési díj megállapítására és ellenırzésére a víz- és csatornaszolgáltatást
végzı szervezet nyilvántartását.
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Záró rendelkezések
10.§.

(1) Jelen rendelet 2005. november 1. napjával lép hatályba, a rendelkezéseit 2005 január 1
napjától kell alkalmazni.
(2) E rendelet hatályba lépésével a talajterhelési díjról, valamint a talajterhelési díjjal
kapcsolatos adatszolgáltatási és eljárási szabályokról szóló 34/2004. /XI. 05./ Kt. rendelet
hatályát veszti.
(3) A rendeletben nem szabályozott kérdésekben a közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény, a környezetterhelési díjról
szóló 2003. évi LXXXIX. törvény, a felszín alatti vizek minıségét érintı tevékenységekkel
összefüggı feladatokról szóló 33/2000 /III. 17./ Kormányrendelet és az adózás rendjérıl szóló
2003. évi XCII törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
.

Dr. Bognár András
Polgármester

Dr. Homonnay Dorottya
jegyzı

