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A TALAJTERHELÉsI nÍrnÓr
a 612018. (III. 28.) önkormányzati rendelettel

egységes szerkezetben

Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő- testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában és a 32. cikk (2) bekezdésében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól
szőlő 20II' évi CLXXXIX. tv. 13. $ (1) bekezdésének 1l. pontjaban meghatározott
feladatkörében eljárva a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXX' törvény
(tovabbiakban: Ktdtv.) 2llA. $ (2) bekezdésében és a 26. $ (4) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján az aléhbi rendeletet alkotja:

I. Rendelet hatálya

1.S

(1) A rendelet hatáIya az önkormányzat kózigazgatási területén kiterjed ar'ra a
környezethasználőra, természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel nem
rendelkező szewezetre, akik a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára
(szennyvizcsatornára) nem kötnek rá és a helyi vizgazdálkodási hatósági eljárás hatálya
a|á tartoző szennyvizelhelyezést alkalmaznak (továbbiakban kibocsátó).

(2) A rendelet tárgyi hatálya: az ingatlanon keletkező települési folyékony hulladék által
okozott talajterhelés.

II. Talajterhelési díj

2.S

(1) A talajterhelési díj mértékét az aléhbi képlet határozzameg: TTD: A x E x T

(2) A talajterhelési díj alapja ,,A", d helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartoző
szennyvízelhelyezés esetében a szolgá|tatott vagy egyedi vizbeszerués esetén a méréssel
igazolt felhasznált viz mennyisége, csökkentve aZ ivővizvezeték meghibásodása
következtében elszivargott, illetve a külön jogszabály szerint locsolási célú
f elhasználásra fi g yel emb e vett ví zm enn yi s é g gel.

(3) A talajterhelési egységdíj mértéke ,,E" = 1200 Ft/ m3

(4) A területérzékenységi szorző mértéke Szada Nagyközség esetében ooT''= 1,5



III. Bevallási, befizetési szabályok

3.S

(1) A talajterhelési díjról a bevallást önadózással kell teljesíteni. A talajterhelési díjat a
kibocsátónak kell bevallania az Önkormányzat által rendszeresített
formanyomtatványon, melyet e rendelet melléklete tartalmaz, a tárgyévet követő év
március 31-ig.

(2) Ha a kibocsátó több ingatlannal vagy telephellyel rendelkezik' bevallásában az adatokat
ingatlanonként, telephelyenként fel kell tüntetnie. A gazdálkodő szervezet köteles olyan
nyilvántartást vezetni, amelyből a díjfizetés alapja, valamint mértéke telephelyenként
megállapítható.

(3) A kibocsátónak a talajterhelési díjat Szada Nagyközség Polgármesteri Hivatal á|tal
megjelölt talajterhelési díj beszerzési szám|ára kell befizetnie a 11742049-1539Í621-
03 920000 szétmla számra.

IV. Ellenőrzés

4.S

(1) A kibocsátó által beadott bevallásokat az önkormányzati adóhatóság a szolgá|tatő á|ta|
közö lt adatszolgáltatás a|apj án e 1l enőrzi.

(2) A talajterhelési dij megállapitására, bevallására és megfizetésére vonatkozó szabályok
betartását az önkormányzati adóhatóság dokumentumvizsgálat, és szükség szerint
helyszíni szemle útján ellenőrzi.

V. Mentesség, kedvezmény

s.s
(1) Mentesül a talajterhelési díjfizetési kötelezettség alól:

a) az a^ kibocsátó, akinek méréssel igazo|t éves vízfogyasztása nem haladj a meg a
1

l5m--t;
b) az a k1bocsátó, akinek az ingatlanán (telkén) lakóépület, építmény nincs, és a

vizellátást kerti csap, illetve kút biztosída;
c) a kibocsátó az igazoltan elszállított szennyviz mennyiség után;
d) a kibocsátó, ha a szolgá|tató igazolása alapján az ingat7an szennyviz hálőzatra

töfténő rákötése műszakilag nem megoldható, vagy aránytalanul nagy kiadássaljár.

(2) 
^ 

talajterhelési díj mértéke kérelemre mérsékelheto.

a)

b)

750Á kedvezményben részesülnek az olyan lakossági kibocsátók' ahol
ingatlanban élőkné| az I főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj
legkisebb összegének 1,5-szeresét nem haladja meg;

50% kedvezményben részesülnek az o\yan lakossági kibocsátók, ahol
ingatlanban élőknél az 1 fóre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj
legkisebb összegének 2-szeresét nem haladja meg.

az éintett
mindenkori

az éintett
mindenkori



(3) '

(4)'

(5) A mentességre Való jogosultságot a kibocsátó adóbevallásában a jogosultság
megjelölésével, büntetőjogi fe1előssége tudatában történő nyilatkozattétellel és 3
hónapnál nem régebbi igazolással érvényesítheti. A mentességi feltétel igazolásara
vonatkozó dokumentumokat az adóhatóság kizárőlag a mentesség megállapítása
céljából használhatja fel.

VI. Adatszolgáltatás

ó.s
(1) Az adóhatóság részére a viz1közmú-hálőzatot üzemeltető közszolgáltatő a tárgyévet

követő év február 15. napjáig adatot szolgáltat
a) a talajterhelési díj megállapitása és ellenőrzése érdekében a kibocsátók locsolási

kedvezmény mennyiségével, valamint az ivővizvezeték meghibásodása
következtóben elszivárgott vizmennyiséggel korrigált tárgyévi vizfogyasztásáról,
továbbá a kibocsátók azonosításához szükséges személyi adatokról,

b) a közcsatornára valő rákötés időpontjáról, amennyiben a kibocsátó a műszakilag
rendelkezésre ál1ó közcsatornára év közben kötött rá.

(2) Az önkormányzati adóhatóság a talajterhelési díj megállapításával összefi'iggő
személyes adatokat kizárőlag a kibocsátó azonosítására, a bevallások ellenőrzésére
használhatja fel.

Y II. Zár ő rendelkezések

7.S
( 1 ) A Képviselő-testület a rendeletben foglalt hatáskörök et a jegyzőre tuházza'

(2) Ez a rendelet 2017.július 1-jén lép hatályba, de rendelkezéseit alkalmazni kell a Ktdtv.
-ben előírt határidőig vagy azontúl benyújtott bevallások alapján indult eljárásokban is.

(3) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Szada község Önkormányzat
Képviselő-testületének a talajterhelési díjról szóló 1212006. (12.05.) önkormányzati
rendelete.
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Zár adék:

A rendelet kihirdetése 2018. március 28-ánmegtörtént.

)egyzo

IHatályon kívülhelyeztea612Ol8.(IlI.28'lÖr. rendelet hatályba lépés20l8' III' 29.
'HatáIyon kívülhelyezte a 6/2018.(III. 28.) or. rendelet hatályba lépés 2018. III.29.


