ŐRBOTTYÁN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
11/2010. (XI. 30.) számú önkormányzati rendelete
a talajterhelési díjról
(egységes szerkezetben a 14/2013. (VII. 23.) önkormányzati rendelettel)
Őrbottyán Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzatokról szóló
módosított 1990. évi LXV. Számú törvény 16. § (1) bekezdése, valamint a környezetterhelési
díjról szóló 2003. évi LXXXIX. Törvény /a továbbiakban: Ktd./ a 21/A. § (2), valamint a 26.
§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a talajterhelési díjról az alábbi rendeletet
alkotja:
1.§
A rendelet célja
A rendelet célja a környezetvédelmén belül a talaj, valamint a felszín alatti víz mennyiségi és
minőségi védelme, a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvíz elhelyezéshez
kapcsolódó talajterhelési díjjal kapcsolatos sajátos szabályok megalkotása.
2.§
A rendelet hatálya
A rendelet hatálya kiterjed Őrbottyán Nagyközség közigazgatási területén a helyi
vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezést alkalmazóra /továbbiakban:
kibocsátó/, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá.
3.§
Díjfizetési kötelezettség
A talajterhelési díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki a műszakilag
rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá, és a helyi vízgazdálkodási hatósági, illetve
vízjogi engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést, ide értve az egyedi zárt
szennyvíztárolót is alkalmaz. Amennyiben a közcsatornát évközben helyezik üzembe, a
díjfizetési kötelezettség a kibocsátót a közcsatorna üzembe helyezését követő 90. naptól
terheli. (Ktd. 11. § (1) bekezdés)
4.§
Talajterhelési díj alapja
(1)
A talajterhelési díj alapja /A/, a szolgáltatott, vagy egyedi vízbeszerzés esetben
méréssel igazoltan felhasznált, illetve mérési lehetőség hiányában az általány alapján
meghatározott víz mennyiség, csökkentve a külön jogszabály szerinti locsolási célú
felhasználásra figyelembe vett víz mennyiségével. (Ktd. 12. §. (2) bekezdés)
(2)

Az általány megállapítása az 1. sz. mellékletben foglaltak szerint történik.

(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. (Ktd. 14. §.)
(4)
A talajterhelési díj alapja csökkenthető továbbá az ivóvízvezeték meghibásodása
következtében elszivárgott víz mennyiségével, melyet vízszolgáltató által kiállított
jegyzőkönyvvel, illetve egyéb okirattal hitelt érdemlően igazolni szükséges.

5.§1
6.§
Területérzékenységi és veszélyeztetési szorzó
A fentebb említett rendelet szerint Őrbottyán érzékeny. Őrbottyán Nagyközség közigazgatási
területén a területérzékenységi szorzó /T/a helyi vízgazdálkodási hatósági eljárás hatálya alá
tartozó talajterhelés esetében 1,5, a vízjogi engedély hatálya alá tartozó talajterhelés esetében
2,0.
7.§
Talajterhelési díj mértéke
A talajterhelési díj mértéke egyelő talajterhelési díj alapjának valamint talajterhelési díj
egységdíjának valamint területérzékenységi szorzó szorzatával. A talajterhelési díj
mértékének kiszámítási képlete: TTD=A*E*T
8. §
Adatszolgáltatási és eljárási szabályok
(1)
A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó
talajterhelési díjjal kapcsolatos adóztatási feladatokat az önkormányzat adóhatósága látja el.
(2)
A talajterhelési díjat az önkormányzati adóhatóság által megjelölt számla –
talajterhelési díj beszedési számla – javára kell befizetni.
(3)
A bevallást az önkormányzati adóhatóság által meghatározott formanyomtatványon
kell megtenni.
(4)

A bevallás (2. melléklet) :
a.) A kibocsátó azonosításához,
b.) A díj alapjának, a kedvezményeknek, a díj összegének megállapításához
szükséges adatokat tartalmazza

(5)
A kibocsátó a díjfizetési kötelezettségéről évente, a tárgyévet követő év március 31-ig
tesz bevallást.
(6)
A kibocsátó köteles olyan nyilvántartást vezetni, amelyből a díjfizetés alapja, valamint
mértéke ingatlanonként megállapítható.
(7)
A díjfizetési kötelezettségét bevallással bejelentő kibocsátót az önkormányzati
adóhatóság nyilvántartásba veszi.
(8)

A fizetendő díjat a kibocsátó az adóbevallás során maga állapítja meg.

(9)
Az ellenőrzéshez szükséges adatokat a víziközmű szolgáltatója megküldi az
adóhatóságnak a külön jogszabály szerinti tartalommal és határidővel.
9. §
1

Hatályon kívül helyezte a 14/2013. (VII. 23.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályba lépett: 2013. július 24.

A díj befizetése
(1)

A kibocsátó negyedéves díjelőleg fizetésére köteles.

(2)

A negyedéves díjelőleget a negyedév utolsó napjáig kell megfizetni.

(3)
A díjelőleg összege a tárgyévet megelőző év tényleges kibocsátásai alapján fizetett
teljes díj negyedének megfelelő összeg.
(4)
A kibocsátó a 2011 évre vonatkozó, mint első évben fizetendő díjat egy összegben, a
tárgyévet követő év március 31-ig fizeti meg.
(5)
Az új létesítményt üzemeltető kibocsátó az üzemelés első évében fizetendő díjat egy
összegben, a tárgyévet követő év március 31-ig fizeti meg.
(6)
A kibocsátó a tárgyévet követő év március 31-ig, a tárgyévi tényleges kibocsátás
alapján számított díj és az (1)-(3) bekezdés alapján fizetett díjelőleg különbözetét megfizeti,
illetve a túlfizetés összegét a tárgyévet követő év első negyedévi díjelőlegének megfizetésekor
beszámítja vagy visszaigényli.
(7)

A különbözet figyelembevétele a bevallásban történik.
10. §
Záró rendelkezések

(1)
A talajterhelési díj megfizetésére, bevallására és az ehhez kapcsolódó
jogkövetkezményekre, a megállapításra és a beszedési jog elévülésére, pénzügyi ellenőrzésre,
valamint a végrehajtásra, az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a környezetterhelési
díjról szóló törvény, valamint az adózás rendjéről szóló törvény rendelkezéseit kell
alkalmazni.
(2)
A talajterhelési díj nyilvántartására, kezelésére és elszámolására az e rendeletben nem
szabályozott kérdésekben a települési önkormányzat hatáskörébe tartozó adók és adók
módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásáról, kezeléséről és elszámolásáról szóló
rendelet előírásait kell alkalmazni.
(3)
A talajterhelési díjból származó bevételt – a (4) bekezdésben foglaltak
figyelembevételével – a talaj, valamint a felszín alatti víz mennyiségi, minőségi védelmére
használható fel.
(4)
A (3) bekezdés szerinti felhasználásnak minősül különösen a csatornázás, a
szennyvíztisztítás, a vízbázis védelem, a települési monitoring kialakítása és működtetése, a
tartós környezet károsodások kármentesítése a potenciális és tényleges szennyező források
szennyezésének megelőző, illetve utólagos műszaki védelme. (Ktd. 21/B § (3) bekezdés)
(5)
Jelen rendelet 2011. január 1. napján lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző
gondoskodik.

1. számú melléklet

Lakóingatlanok vízfogyasztásának figyelembe vehető átalánymennyiségei

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

1.7

1.8

1.9

Beépített ingatlanok (telkek)
udvari csappal
épületen belüli, de lakáson kívüli közös
vízcsappal
mint 1.2, de lakáson kívüli közös
vízöblítéses WC-vel
épületen belüli, lakásokon belüli
vízcsappal
mint 1.4, de épületen belüli, lakáson
kívüli közös vízöblítéses WC-vel
épületen belüli, lakásokon belüli
vízcsapokkal és vízöblítéses WC-vel
épületeken belüli, lakásokon belüi
vízcsapokkal, vízöblítéses WC-vel,
hagyományos fűtésű (fürdőhengeres)
fürdőszobával
mint 1.7, de hagyományos fűtésű helyett
egyedi, éjszakai áramfelvétel
vízmelegítővel
mint 1.8, de központi melegvízellátással,
illetőleg nem korlátozott fűtésű egyedi
vízmelegítővel

40 l/fő/nap
60 l/fő/nap
75 l/fő/nap
65 l/fő/nap
80 l/fő/nap
95 l/fő/nap

120 l/fő/nap
150 l/fő/nap
180 l/fő/nap

A mellékletben meghatározott általány mennyiségek az állami tulajdonú közüzemi vízműből
szolgáltatott ivóvízért, illetőleg az állami tulajdonú közüzemi csatornamű használatáért
fizetendő díjakról rendelkező 47/1999. (XII.28.) KHVM rendelet 3. számú mellékletében
közzétett általány mennyiségekkel azonosak, az egységes elvek érvényesítése érdekében.

2. számú melléklet
Talajterhelési díjfizetési kötelezettség bevallása
(magánszemély részére)
Fizetésre kötelezett neve:……………………………………………………………...………
Lakcím:………………………………………………………..…Telefon:…………………...
Születési helye:…………………………………………….Ideje: …………………….……..
Anyja neve:………………………………… Adóazonosító jele:…………………………….
Szennyvízkibocsátás helye:……………………………………………………………………
Mérőórán mért, szolgáltatott víz mennyisége 20….év……hó 1-től 20....év……hó…-ig..…m3
Ivóvízvezeték meghibásodása következtében elszivárgott:……………………..…………...m3
Locsolási célú felhasználásra figyelembe vett vízmennyiség………………...……………m3
Igazoltan elszállított szennyvíz mennyisége……………………………………………….m3
Talajterhelési díj alapja:………………………………………...………………………….m3
Őrbottyán, 20…… év………………………... hó…………nap

………………………………
bejelentő
Ezt a rovatot a Hivatal tölti ki!
Talajterhelési díj alapja:…………………………………………………..………………….m3
20…… évi egységdíj: 120,- Ft……….%-a………………………………….……………Ft/m3
Területérzékenységi és veszélyeztetési szorzó……………………………………………..m3
20…… évre fizetendő talajterhelési díj összege:………..………………………………… Ft
Megjegyzés:

Őrbottyán, 20…… év………………………….hó…………nap
……………………………….
Ügyintéző

1. számú betétlap a talajterhelési díj bevallásához

Nyilatkozat igénybe vett kedvezményről 20..,,, évben
Nyilatkozom, hogy a helyi önkormányzat talajterhelési díjról szóló rendelete alapján
díjfizetési kedvezményre vagyok jogosult az alábbiak szerint:
Az igénybe vett kedvezmény leírása

Kedvezmények összesen:
A betétlapon szereplő adatok a valóságnak megfelelnek.

Kelt:…………………………………..………….
Aláírás:………………………………………..

Összege

