Püspökhatvan Község Önkormányzata Képviselő-testületének
9/2004. (VII.01.) Sz. rendelete
A talajterhelési díjról
/A 2/2012. (II. 15.) sz. Ökt rendelettel egységes szerkezetben/
I. fejezet

Általános rendelkezések

Az önkormányzat képviselő-testülete a környezet védelmének általános szabályiról szóló
1995. Évi LIII. Tv (továbbiakban : Kvt) 60 §-ában biztosított jogkörében eljárva, figyelemmel
a környezetterhelési díjról szóló 2003. Évi LXXXIX. Tv felhatalmazására, az alábbi
rendeletet alkotja:

A rendelet célja
1. §
A környezetterhelő anyag- kibocsátás csökkentése, a környezet és természet megóvása
érdekében hatékonyabb megoldások alkalmazása, valamint a környezet védelmében érintett
szereplők közötti arányos teherviselés elősegítése.
A rendelet hatálya
2. §
/1/ Kiterjed:
a./ arra a környezethasználóra (Kvt. 2. § /2/ bek.), aki, amely az engedélyhez kötött
környezethasználata során a környezet terhelésével járó anyagot bocsát a környezetbe
(továbbiakban: kibocsátó)
b./ azokra a környezetet terhelő anyagokra, amelyek a környezetbe kerülve
környezetterhelést eredményeznek, és amelyek kibocsátott mennyisége érvényes
mérési szabvány, anyagmérleg, műszaki számítás segítségével meghatározható
(továbbiakban: környezetterhelő anyag)

II. Fejezet
Talajterhelési díj alapja, mértéke
3. §
A kibocsátó a talajba juttatott, a Kvt-ben meghatározott környezetterhelő anyagok minden
egysége után talajterhelési díjat köteles fizetni.

4.§
A talajterhelési díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki a műszakilag
rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá, és helyi vízgazdálkodási hatósági, illetve vízjogi
engedélyezés alapján szennyvízelhelyezést alkalmaz.

5. §
/1/

A talajterhelési díj mértékét a talajterhelési díj /2/ bekezdésében meghatározott alapja,
a /3/ bekezdésben meghatározott egységdíj, valamint a terület érzékenységi és
veszélyeztetési szorzó határozza meg. /Kvt. 3. Sz. melléklet/

/2/

A talajterhelési díj alapja:
a) Helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörébe tartozó szennyvízelhelyezés esetén a
szolgáltatott víz mennyisége csökkentve az ivóvízvezeték meghibásodása
következtében elszivárgott, illetve külön jogszabály szerint locsolási célú
felhasználásra figyelembe vett vízmennyiséggel.
b) Vízjogi engedély alapján végzett szennyvízelhelyezés esetében a szenny- és
használt víz éves mennyisége csökkentve a külön jogszabály vagy hatósági
határozat rendelkezései szerint megtisztított víz mennyiségével.
c) Csak egyéni vízrendszerről történő vízfogyasztás esetén a talajterhelési díj
számításának alapja műszaki becslés: 100 l/fő/nap

/3/ A talajterhelési díj egységdíjának mértéke: 1200 Ft/m3 (Ktd.12. § (3) bekezdés) /1/

6. §
/1/ Díjkedvezményt vehet igénybe, illetve nem terheli díjfizetési kötelezettség azt a lakossági
kibocsátót, aki kérelme alapján rászorultsági alapon - az adózás rendjéről szóló törvény
alapján - díjkedvezményben, mentességben részesít a jegyző.
/2/ 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.
/3/ Díjfizetési mentességben részesíthető az az egyedülálló, akinek havi jövedelme a
mindenkori öregségi nyugdíj 100 %-át nem haladja meg.
7.§
A talajterhelési díj alapja csökkenthető azzal a számlákkal igazolt mennyiséggel, amelyet a
kibocsátó szennyvíztárolójából, olyan arra feljogosított szervezettel szállítat el, amely a
folyékony hulladék jogszabályi előírások szerinti elhelyezését igazolja.

A díj befizetése, díjfizetéssel kapcsolatos adatszolgáltatás
8. §
/1/ A kibocsátó a negyedévi díjelőleget a negyedév utolsó napjáig fizeti meg a tárgyévet
megelőző év tényleges kibocsátásai alapján számított díj negyedének megfelelő összegben.
/2/ Ha a kibocsátó folyamatosan működtet kibocsátást mérő rendszert, a mérések alapján a
folyó negyedévre irányadó díjelőleget kell megfizetni
/3/ A kibocsátó a tárgyévet követő év március 31-ig a tárgyévi tényleges kibocsátás alapján
számított díj és az /1/ bekezdés alapján befizetett díjelőleg különbözetét megfizeti, illetve a
túlfizetés összegét a tárgyévet követő első negyedévi díj előlegének megfizetésekor
beszámítja, vagy visszaigényli.
/4/ A kibocsátó a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörhöz kapcsolódó talajterhelési díjat az
önkormányzati adóhatóság által megjelölt számlára fizeti be.
/5/ A kibocsátó a díjfizetési kötelezettségéről évente a tárgyévet követő év február 15-ig tesz
bevallást.

III. fejezet
Átmeneti és záró rendelkezések

9.

§

/1/ A talajterhelési díj fizetésére kötelezett kibocsátó a 2004. évben az e rendelet alapján
megállapított talajterhelési díj 20 %-át, 2005. évben 40 %-át, 2006. évben 50 %-át, 2007.
évben 75 %-át, 2008. évben 90. %-át, 2009. évtől 100 %-át köteles megfizetni.
/2/ 2004. Évben a negyedéves díjelőleg a 2003. Évi tényleges kibocsátási adatok alapján egy
naptári évre számított díj negyedének megfelelő összeg (képzett díjelőleg).
/3/ A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó
talajterhelési díjjal kapcsolatos 2004. II. félévre vonatkozó adatszolgáltatás határideje: 2004.
Július 31.
/4/ A talajterhelési díj megfizetésére, bevallására, az ehhez kapcsolódó jogkövetkezményekre,
a megállapításokhoz és a beszedéshez való jog elévülésére, pénzügyi ellenőrzésére, valamint
végrehajtására az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben az adózás rendjéről szóló
2003. Évi XCII tv rendelkezéseit kell alkalmazni.

10. §
E rendelet 2004. Július 1. napján lép hatályba.

Püspökhatvan, 2004. Július 22.
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