Kapolcs község Önkorm{nyzata Képviselőtestületének
27/2009.(XII.21.) r e n d e l e t e

A talajterhelési díjról
(egységes szerkezet)
Kapolcs község Önkorm{nyzata a környezetterhelési díjról szóló módosított 2003. évi
LXXXIX. Törvény (a tov{bbiakban: Ktd.) a 21 / A § (2), valamint a 26. §. (4) bekezdésében
kapott felhatalmaz{s alapj{n a talajterhelési díjról az al{bbi rendeletet alkotja:
A rendelet célja
1. §.
A rendelet célja a környezet védelmén belül a talaj, valamint a felszín alatti víz mennyiségi
és minőségi védelme, a helyi vízgazd{lkod{si hatós{gi jogkörbe tartozó szennyvíz
elhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjjal kapcsolatos saj{tos szab{lyok megalkot{sa.
A rendelet hat{lya
2. §.
A rendelet hat{lya kiterjed Kapolcs község
közigazgat{si területén a helyi
vízgazd{lkod{si hatós{gi jogkörbe tartozó szennyvízelvezetést alkalmazóra /tov{bbiakban:
kibocs{tó/, aki a műszakilag rendelkezésre {lló közcsatorn{ra nem köt r{.
Díjfizetési kötelezettség
3. §.
A talajterhelési díjfizetési kötelezettség azt a kibocs{tót terheli, aki a műszakilag
rendelkezésre {lló közcsatorn{ra nem köt r{, és a helyi vízgazd{lkod{si hatós{gi, illetve
vízjogi engedélyezés hat{lya al{ tartozó szennyvízelhelyezést, ide értve az egyedi z{rt
szennyvízt{rolót is alkalmaz. Amennyiben a közcsatorn{t évközben helyezik üzembe, a
díjfizetési kötelezettség a kibocs{tót a közcsatorna üzembe helyezését követő 90. naptól
terheli /Ktd. 11. §. (1) bekezdés/.
Talajterhelési díj alapja
4. §.
(1) A talajterhelési díj alapja /A/, a szolg{ltatott, vagy egyedi vízbeszerzés esetében
méréssel igazoltan felhaszn{lt, illetve mérési lehetőség hi{ny{ban az {tal{ny alapj{n
meghat{rozott víz mennyisége, csökkentve a külön jogszab{ly szerinti locsol{si célú
felhaszn{l{sra figyelembe vett víz mennyiségével. /Ktd. 12. §. (2) bekezdés/.
(2) A vízmennyiség mérővel nem rendelkező kibocs{tó esetében 95 l/fő/nap {tal{nyvízmennyiség képezi a talajterhelési díj alapj{t.

(3) A talajterhelési díj alapja csökkenthető azzal a sz{ml{kkal igazolt mennyiséggel,
amelyet a kibocs{tó szennyvízt{rolój{ból, olyan, arra feljogosított szervezettel
sz{llíttat el, amely a folyékony hulladék jogszab{lyi előír{sok szerint elhelyezését
igazolja. /Ktd. 14. §./.
(4) A talajterhelési díj alapja csökkenthető tov{bb{ az ivóvízvezeték meghib{sod{sa
következtében elsziv{rgott víz mennyiségével, melyet vízszolg{ltató {ltal ki{llított
jegyzőkönyvvel, illetve egyéb okirattal hitelt érdemlően igazolni szükséges.

Talajterhelési díj egységdíja
5. §.1
A talajterhelési díj egységdíj{nak /E/ mértéke: 1200
bekezdés.

Ft/m3. /Ktd. 12. §. (3)

Területérzékenységi és veszélyeztetési szorzó
6. §.
(1) A területérzékenységi és veszélyeztetési szorzó mértéke a Ktd. 3. sz{mú
mellékletének 1. sz{mú t{bl{zata, valamint a 27/2004./XII. 25./ KvVM. Rendelet
melléklete hat{rozza meg.
(2) Kapolcs község közigazgat{si területén a területérzékenységi szorzó: T=3

Talajterhelési díj mértéke
7. §.2
TTD = A /fogyasztott víz m3/ x E /1200 Ft/m3/ x T /területérzékenységi szorzó 3/.

Adatszolg{ltat{si és elj{r{si szab{lyok
8. §.
(1) A helyi vízgazd{lkod{si hatós{gi jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó
talajterhelési díjjal kapcsolatos adóztat{si feladatokat az önkorm{nyzat adóhatós{ga
l{tja el.
(2) A talajterhelési díjat az önkorm{nyzati adóhatós{g {ltal megjelölt sz{mla –
talajterhelési díj beszedési sz{mla - jav{ra kell befizetni.
(3) A bevall{st az önkorm{nyzati adóhatós{g {ltal meghat{rozott formanyomtatv{nyon

kell megtenni. (1.sz. melléklet)
(4) A bevall{s:
a. a kibocs{tó azonosít{s{hoz,
- a díj alapj{nak, a kedvezményeknek, a díj
meg{llapít{s{hoz szükséges adatokat tartalmazza.

összegének

(5) A kibocs{tó a díjfizetési kötelezettségéről évente, a t{rgyévet követő év m{rcius 31-ig
tesz bevall{st.
(6) A kibocs{tó köteles olyan nyilv{ntart{st vezetni, amelyből a díjfizetés alapja, valamint
mértéke ingatlanonként meg{llapítható.

(7) A díjfizetési kötelezettségét bevall{ssal bejelentő kibocs{tót az önkorm{nyzati
adóhatós{g nyilv{ntart{sba veszi.
(8) A fizetendő díjat a kibocs{tó az adóbevall{s sor{n maga {llapítja meg.
(9) az adóhatós{gnak a külön jogszab{ly szerinti tartalommal és hat{ridővel.

A díj befizetése
9. §.
(1) A kibocs{tó negyedéves díjelőleg fizetésére köteles.
(2) A negyedéves díjelőleget a negyedév utolsó napj{ig kell megfizetni.

(3) A díjelőleg összege a t{rgyévet megelőző év tényleges kibocs{t{sai alapj{n fizetett
teljes díj negyedének megfelelő összeg.
(4) A kibocs{tó a 2010. évre vonatkozó, mint első évben fizetendő díjat, egy összegben,
2011. m{rcius 31-ig fizeti meg.
(5) Az új létesítményt üzemeltető kibocs{tó az üzemelés első évében fizetendő díjat egy
összegben, a t{rgyévet követő év m{rcius 31-ig fizeti meg.
(6) A kibocs{tó a t{rgyévet követő év m{rcius 31-ig, a t{rgyévi tényleges kibocs{t{s
alapj{n sz{mított díj és az (1) – (3) bekezdés alapj{n fizetett díjelőleg különbözetét
megfizeti, illetve a túlfizetés összegét a t{rgyévet követő év első negyedévi
díjelőlegének megfizetésekor besz{mítja vagy visszaigényli.
(7) A különbözet figyelembevétele a bevall{sban történik.

Értelmező rendelkezések
10.§.
(1) Kibocs{tó: az 1995. évi LIII. törvény 2.§ (2) bekezdése alapj{n meghat{rozott
környezethaszn{ló, aki (amely) az engedélyhez kötött környezet haszn{lata sor{n a
környezet terhelésével j{ró anyagot bocs{t a talajba, a helyi vízgazd{lkod{si hatós{gi
engedélyezés alapj{n szennyvízelhelyezést alkalmaz.
(2) Műszakilag rendelkezésre {lló közcsatorna: az a gerincvezeték, amely lehetővé teszi –
műszaki kialakít{s{n{l, elhelyezkedésénél fogva – a r{csatlakoz{st és az ingatlanon
keletkező szennyvizet elvezeti a szennyvíztisztító telepre.
(3) Egyedi szennyvíz elhelyezési kislétesítmény és szennyvíztisztító kisberendezés: olyan egyedi
létesítmény, amely a települési szennyvizek nem közműves elvezetésére-tisztít{s{ra és
elhelyezésére szolg{l.
Z{ró rendelkezések
11. §.
(1)

(2)

A talajterhelési díj megfizetésére, bevall{s{ra és az ehhez kapcsolódó
jogkövetkezményekre, a meg{llapít{sra és a beszedési jog elévülésére, pénzügyi
ellenőrzésre, valamint a végrehajt{sra, az e rendeletben nem szab{lyozott
kérdésekben a környezetterhelési díjról szóló törvény, valamint az adóz{s rendjéről
szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
A talajterhelési díj nyilv{ntart{s{ra, kezelésére és elsz{mol{s{ra az e rendeletben
nem szab{lyozott kérdésekben a települési önkorm{nyzat hat{skörébe tartozó adók
és
a) adók módj{ra behajtandó köztartoz{sok nyilv{ntart{s{ról, kezeléséről és
b) elsz{mol{s{ról szóló rendelet előír{sait kell alkalmazni.

(3)

A talajterhelési díjból sz{rmazó bevételt - a (4) bekezdésben foglaltak
figyelembevételével - a talaj, valamint a felszín alatti víz mennyiségi, minőségi
védelmére haszn{lható fel.

(4)

A (3) bekezdés szerinti felhaszn{l{snak minősül különösen a csatorn{z{s, a
szennyvíztisztít{s, a vízb{zis védelem, a települési monitoring kialakít{sa és
működtetése, a tartós környezet k{rosod{sok k{rmentesítése a potenci{lis és
tényleges szennyező forr{sok szennyezésének megelőző, illetve utólagos műszaki
védelme /Ktd. 21 /B. §. (3) bekezdés/.

(5)

E rendelet 2010. janu{r 1-én. napj{n lép hat{lyba. Kihirdetéséről a helyben szok{sos
módon, hirdetőt{bl{n történő megjelentetéssel, a jegyző gondoskodik.

Jogharmoniz{ciós z{radék
12.§.
E a rendelet a Magyar Közt{rsas{g és az Európai Közösségek és tag{llamai között a
t{rsul{s létesítéséről szóló, Brüsszelben, 1991. december 16-{n al{írt Európai Meg{llapod{s
t{rgykörében a meg{llapod{st kihirdető 1994. évi I. törvény 3.§-{val összhangban van. Az
Európai Közösségek legfontosabb alapelveivel összeegyeztethető szab{lyoz{st tartalmaz. A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. Törvény (tov{bbiakban: Ktd.) 13.§. (1),
a 21.§.(2) és a 26.§. (4) bekezdésében kapott felhatalmaz{s alapj{n – az Európai Közösségek
legfontosabb alapelveivel összegyeztethető szab{lyoz{st tartalmaz.

Kapolcs, 2009. december 14.

Göntér Gyula
Polg{rmester

Vizeli Zolt{nné
körjegyző

Kihirdetve:
Kapolcs, 2009. december 21.
Vizeli Zolt{nné
körjegyző

1-2 módosította 2/2012.(I.31.) önkorm{nyzati rendelet , hat{lyos 2012. febru{r 1. napj{tól.

Egységes szerkezetbe foglalva: 2012. m{jus 16.
Tak{cs L{szlóné körjegyző

