Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2016. (VII.19.) önkormányzati
rendelete
a talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról
szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 26. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11.
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a környezet védelmének általános szabályairól
szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörben eljáró
Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály véleményének kikérésével, a Fejér Megyei Önkormányzat állásfoglalásával a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya
1. § (1) E rendelet személyi hatálya a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ktd.) 2. § a) pontjában meghatározott kibocsátóra terjed ki.
(2) E rendelet tárgyi hatálya a Ktd. 2. § b) pontjában és 3. § c) pontjában meghatározott talajba
juttatott szennyvízre terjed ki.
(3) E rendelet területi hatálya kiterjed Előszállás Nagyközség közigazgatási területén minden
kibocsátóra, akit az 1. § (4) bekezdése alapján talajterhelési díjfizetési kötelezettség terhel.
(4) A talajterhelési díjfizetési kötelezettség a Ktd. 11. § (1) bekezdésében meghatározott kibocsátót terheli.
(5) Nem terheli díjfizetési kötelezettség a Ktd. 11. § (2) bekezdésében meghatározott kibocsátót.
2. A talajterhelési díj megállapítása
2. § (1) A talajterhelési díjat a kibocsátónak kell megállapítania, bevallania és megfizetnie a
Ktd. 16. § és 17. §-ban meghatározottak szerint a tárgyévet követő év március 31-ig.
(2) A talajterhelési díjat a kibocsátó a Ktd. 12. § (1) – (3) bekezdésében foglaltak figyelembevételével állapítja meg.
(3) A talajterhelési díj számításának részletes szabályait e rendelet 1. melléklete határozza meg.
3. Az átalány megállapításának szempontjai
3. § Mérési lehetőség hiányában a talajterhelési díj alapját képező vízfogyasztásra, valamint a
locsolási célú felhasználásra figyelembe vehető átlag vízmennyiségeket e rendelet 2. melléklete
tartalmazza.

4. Igazoltan elszállított szennyvíz
4. § A kibocsátó a talajterhelési díj alapját jogosult csökkenteni a Ktd. 14. §-ában meghatározott
igazoltan elszállított szennyvíz mennyiségével.
5. A talajterhelési díj bevallása
5. § A kibocsátó a talajterhelési díj bevallási kötelezettségét az önkormányzati adóhatóságok
által rendszeresíthető bevallási, bejelentési nyomtatványok tartalmáról szóló 35/2008. (XII.31.)
számú PM rendelet 9. melléklete szerinti nyomtatvány kitöltésével és Előszállás Nagyközség
Jegyzőjéhez (a továbbiakban: jegyző) történő benyújtásával teljesíti.
6. Díjkedvezmények
6. § (1) Mentesül a talajterhelési díj megfizetése alól:
a) az a magánszemély kibocsátó, aki a 70. életévét betöltötte és egyszemélyes háztartásban él,
b) az a kibocsátó, aki az ingatlanon kizárólag kerti csapot üzemeltet,
c) az építkező telektulajdonos az épület használatbavételének tudomásulvételéig
vagy a használatbavételi engedély kiadásáig,
d) az a kibocsátó, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára ráköt – a rákötés
évében,
e) a vízhálózatra rákötött ingatlan esetén az a kibocsátó, akinek ha az éves vízfogyasztás nem haladja meg a 10 m3 mennyiséget,
f) az a kibocsátó, aki almérővel rendelkezik és az almérőn mért vízfogyasztása a vízszolgáltató által kiadott igazolás alapján kizárólag állatitatás céljára szolgál,
g) az a kibocsátó, akinek az almérőn mért vízfogyasztása a vízszolgáltató által kiadott igazolás alapján kizárólag élelmiszeripari termék előállítására szolgál, és
ezen vízmennyiség beépül az élelmiszeripari termékbe,
h) az a magánszemély kibocsátó, akinek az ingatlanát érintően a közcsatorna kiépítésre került, azonban az műszakilag nem áll számára rendelkezésre és ezt a szolgáltató műszaki szakvéleménye alátámasztja.
(2) A talajterhelési díj megfizetése során 50% kedvezményben részesül az a kibocsátó, akinek
háztartásában a kibocsátó és a vele közös háztartásban élő személy a 70. életévét betöltötte.
(3) A talajterhelési díj alapja csökkenthető az ivóvíz szolgáltató által leigazolt, csőtörés miatt
elfolyt víz mennyiségével.
7. § Kibocsátó a mentességek, kedvezmények igénybevételére való jogosultságáról a bevallással egyidejűleg, e rendelet 3. melléklete szerinti nyomtatvány kitöltésével, az abban meghatározott igazolások csatolásával köteles nyilatkozni.
8. § A mentességek és kedvezmények igénybevételére való jogosultságot az önkormányzati
adóhatóság ellenőrzi.
7. A talajterhelési díj befizetése
9. § Kibocsátó a talajterhelési díjat a bevallással Előszállás Nagyközség Önkormányzat Talajterhelési díj megnevezésű 11736037-15361741-03920000 számú számlájára fizeti be.

8. A talajterhelési díjjal kapcsolatos adatszolgáltatás
10. § (1) Az Előszállás közigazgatási területén ivóvíz közszolgáltatást ellátó közüzemi
víz- és csatornaszolgáltató a tárgyévet megelőző év
a) a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára rá nem kötött ingatlanokról,
b) a közcsatornára történő év közbeni ingatlan rákötésekről és azok időpontjáról,
c) vízfogyasztásukról,
d) locsolási célú felhasználásukról, ha locsolási vízmérővel rendelkeznek
ingatlanonkénti bontásban tárgyév március 1. napjáig adatot szolgáltat a jegyzőnek.
(2) Az Előszállás nagyközség közigazgatási területén nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvíz elszállítását végző közszolgáltató a tárgyévet megelőző évben elszállított szennyvíz
mennyiségéről ingatlanonkénti bontásban tárgyév március 1. napjáig adatot szolgáltat a jegyzőnek.
(3) A talajterhelési díj megállapításával összefüggő személyes adatokat a kibocsátó azonosítására, a bevallások ellenőrzésére használja fel az önkormányzati adóhatóság.
9. Fizetési könnyítés engedélyezése
11. § (1) Az önkormányzati adóhatóság a magánszemély kibocsátó kérelme alapján az őt terhelő talajterhelési díj összegének megfizetésére fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezhet, ha a kérelmező kibocsátó igazolja vagy valószínűsíti, hogy a talajterhelési díj azonnali
vagy egyösszegű megfizetése családi, jövedelmi, vagyoni és szociális körülményeire tekintettel
aránytalanul súlyos megterhelést jelent.
(2) Az (1) bekezdés szerinti kérelmet az Előszállási Polgármesteri Hivatalban lehet benyújtani.
10. A talajterhelési díjjal kapcsolatos ellenőrzés
12. § A jegyző a kibocsátók által benyújtott bevallásokat, teljesített befizetéseket az adatszolgáltatók által szolgáltatott adatok, valamint a kibocsátó által csatolt a mentességek, kedvezmények igénybevételére jogosító iratok alapján az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben foglaltak szerint ellenőrzi.
11. A környezetvédelmi alap
13. § (1) Előszállás Nagyközség Önkormányzata környezetvédelmi alapot hoz létre.
(2) A talajterhelési díj a környezetvédelmi alap bevételét képezi.
(3) A talajterhelési díjból származó bevételt az önkormányzat a Ktd. 21/B. § (2)-(3) bekezdésében meghatározott célokra használja fel. A felhasználásról a költségvetés elfogadásával
egyidejűleg rendelkezik.

12.

Záró rendelkezések

14. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 31. napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2017.
január 1-től kell alkalmazni.

Előszállás, 2016. július 15.
dr. Jenei Zsuzsanna jegyző
nevében és megbízásából:
Győriné Tar Edit
aljegyző

Farkas Imre
polgármester

Záradék:
A rendelet 2016. július 19. napján kihirdetésre került.

dr. Jenei Zsuzsanna jegyző
nevében és megbízásából:
Győriné Tar Edit
aljegyző

1. melléklet a 10/2016. (VII.19.) önkormányzati rendelethez

A talajterhelési díj mértékének megállapítása
A talajterhelési díj mértéke:
TTD = E x A x T
ahol
TTD: a fizetendő éves talajterhelési díj,
E: az egységdíj (1200 Ft/m3),
A: a díjfizetési alap (m3),
-

A talajterhelési díj alapja 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.

-

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.

T: a település közigazgatási területére vonatkozó, a felszín alatti víz állapota szempontjából
megállapított területérzékenységi szorzó: 1,5.
(a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet alapján)

2. melléklet a 10/2016. (VII.19.) önkormányzati rendelethez

Fogyasztásmérővel nem rendelkező lakóingatlanok esetében irányadó átalány ivóvízfogyasztás

1. Beépített ingatlanok:
1.1. csak udvari csappal – 40 liter/fő/nap
1.2 épületen belüli, de lakáson kívüli közös vízcsappal - 60 liter/fő/nap
1.3 mint 1.2, és lakáson kívüli közös vízöblítéses WC-vel – 75 liter/fő/nap
1.4 épületen belüli vagy lakásokon belüli vízcsappal - 65 liter/fő/nap
1.5 mint 1.4, és épületen belüli, de lakáson kívüli közös vízöblítéses WC-vel – 80 liter/fő/nap
1.6 épületen belüli, lakásokon belüli vízcsappal és vízöblítéses WC-vel – 95 liter/fő/nap
1.7 épületeken belüli, lakásokon belüli vízcsapokkal, vízöblítéses WC-vel, szilárd tüzelésű vízmelegítővel rendelkező fürdőszobával – 120 liter/fő/nap
1.8 mint 1.7, de árammal, gázzal vagy megújuló energiával üzemelő vízmelegítővel –
150 liter/fő/nap
2. Házikert locsolás az ingatlan beépítetlen területén, de legfeljebb az ingatlanterület 50%ának alapulvételével – 1 liter/m2/nap
3. Állatállomány itatása (számosállatonként) – 40 liter/db/nap
4. Közkifolyókon fogyasztott víz átalánymennyiséget 150 m-es körzetben lakók szerint –
30 liter/fő/nap

3. melléklet a 10/2016. (VII.19.) önkormányzati rendelethez

NYILATKOZAT
Alulírott büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak
megfelelnek, és igénybe veszem a talajterhelési díjmentességet vagy kedvezményt.

Név:……………………………………………………………………………………………..
Lakcím:………………………………………………………………………………………….
Születési hely, idő:………………………………………………………………………………
Adóazonosító jel:………………………………………………………………………………
Fogyasztási hely címe:…………………………………………………………………………
A kedvezmény jogosultság alapja a kérelmezőre nézve (a megfelelőt kérjük bekarikázni):
1. magánszemély, aki a 70. életévét betöltötte és egyszemélyes háztartásban él,
2. az ingatlanon kizárólag kerti csapot üzemeltet,
3. az építkező telektulajdonos az épület használatbavételének tudomásulvételéig vagy a használatbavételi engedély kiadásáig,
4. a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára ráköt – a rákötés évében,
5. a vízhálózatra rákötött ingatlan esetén az a kibocsátó, akinek ha az éves vízfogyasztás nem haladja meg a 10 m3 mennyiséget,
6. aki almérővel rendelkezik és az almérőn mért vízfogyasztása a vízszolgáltató által kiadott igazolás alapján kizárólag állatitatás céljára szolgál,
7. akinek az almérőn mért vízfogyasztása a vízszolgáltató által kiadott igazolás alapján kizárólag
élelmiszeripari termék előállítására szolgál, és ezen vízmennyiség beépül az élelmiszeripari termékbe,
8. A talajterhelési díj megfizetése során 50% kedvezményben részesül az a kibocsátó, akinek háztartásában a kibocsátó és a vele közös háztartásban élő személy a 70. életévét betöltötte.

9. A talajterhelési díj alapja csökkenthető az ivóvíz szolgáltató által leigazolt, csőtörés miatt elfolyt víz mennyiségével.
Előszállás, 20………………………
……………………………………………
aláírás

Fenti kedvezmények igénybevételéhez a következő igazolások benyújtása szükséges:
- az 1. és 2. pontban meghatározottak esetén személyes nyilatkozat,
- a 3. pontban meghatározott kedvezmény esetén az építési engedély,
- a 4. pontban meghatározott kedvezmény esetén a település közigazgatási területén ivóvíz
közszolgáltatást ellátó közüzemi víz- és csatornaszolgáltató igazolása a rákötésről,
- az 5. pontban meghatározott kedvezmény esetén a település közigazgatási területén ivóvíz
közszolgáltatást ellátó közüzemi víz- és csatornaszolgáltató igazolása vagy az általa kiállított
tárgyévi számlák másolata a fogyasztásról,
- továbbá az egyéb pontokhoz a meghatározott igazolások benyújtása.

