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SZADA NAGYKÖZSÉG ÖNKoRMÁNYZAT KÉPVISELo-TESTÜLETÉNE K
I2/z0I7 . (VI'30.) önkormányzati

RENDELETE

A TALAJTERHELÉSI nÍrnÓr
Szada Nagykcizség Önkorrnárryzat Képviselő_ testülete az Alaptörvény 32' cikk (1) bekezdés
cikk (2) bekezdésében,valamint Magyarország helyi önkormányzatairóI

a) porrtjában és a 32.

szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13' $ (1) bekezdésének11. pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvén;'
(továbbiakban: Ktdtv.) 2llA. $ (2) bekezdésében és a 26. $ (4) bekezdésében kapott
Í'ellratalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

l.

Rende|et hatá|ya

l.$
(1)

A

az önkorrrriányzat közigazgatási terirletén kiterjed arra a
természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel nem
rendelkező SZeIVeZet1'e, akik a műszakilag rendelkezésre áIló közcsatornára
(szennyvízcsatornára) nem kötnek rá és a helyi vízgazdálkodási hatósági eljárás
hatálya alá taftozó szemyvízelhelyezést alkalmaznak (továbbiakban kibocsátó).
rendeiet hatálya

kör'rryezetlrasználóra,

(2)

A rendelet tárgyi hatálya: az ingatlanon keletkezo települési folyékony liulladék által
okozott talajterhe1és.

II. Talajterhe|ési díj

2.S
(i) A talajterhelési díj ménékétaz alábbi képlet határozza
(2)

meg:

TTD: A x E x T

A

talajterllelési díj alapj a .,A", a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó
szennyvízelhelyezés esetében a Szolgáltatott vagy egyedi yízbeszerzés esetén a
mérésseligazolt felhasznáIÍ víz merrnyisége, csökkentve az ivóvízvezeÍék
neghibásodása kővetkeztében elszivargott, il1etve a külön jogszabály szerint 1ocso1ási
cé1úlellrasználásra

fi

gyelembe vett vízmerrnyiségge1.

(3)

A talajterhelési egységdíj mértéke,,E''

(4)

A területérzékenységi szorzó mér1ékeSzada Nagyközség esetében ,'T''=

= 1200 Ft/ mJ
1,5

III. Bevallási' bcfizetési szabályok

3.$
(1)

A

talajterhelési díjról a bevallást önadózással

kibocsátónak

kell teljesíteni. A talajterhelési díj at

kell bevallarria aZ Önkonnányzat által

fomanyomtatványon' melyet e rendelet melléklete ta
marcius 31-ig.

a

rendszeresítelt
almaz, a tárgyévet k<jvető év

(2)

Ha a kibocsátó több ingatlannal vagy telephellyel rendelkezik, bevallásában

(3)

A

az
adatokat ingatlanonként' telephelyenkérrt fel kell tüntetnie. A gazdálkodó Szeruezet
köteles olyan nyilvántartást vezetni, amelyből a díjfizetésalapja, valamint méÍéke
te1ephe1yenként megállapítható'

kibocsátónak a talajterhelési díj at Szada Nagyközség Polgármesteri Hivatal által
megjelölt talajterhelési díj beszerzési szám\ára kell befizetnie a 117 42049-1539162103920000 számla száIra'
IV. Ellenőrzés

4.S
A

(1)

kibocsátó által beadott bevallásokat az önkormányzati
által közölt adatszo1gáltatás alapj an ellenőrzi.

(2)

A talajterhelési díj megál1apítására, bevallására és megfiZetéSére vonatkozó szabályok
betar1ását az önkormányzati adóhatóság dokunrentumvizsgálat, és szükség szerint
helyszíni Szemle útj án ellenőrzi.

V.

adóhatóság a szolgáltató

Mentesség, kedvezmény

s.s
(1) MenteSiil a talajterhe1ési díjfizetésikötelezettség aló1:

a) az a.kibocsátó' akinek
15m'-t;

méIéssel igazolt éves vízlogyasztása nem haladja meg a

b) az a kibocsátó, akinek az

c)

d)

(2)

ingatlanán (telkén) lakóépület, építménynincs, és a
vízellátást kerti csap illetve kút biZtosítja;
a kibocsátó az igazolÍan elszállított szennyvíz merrnyiség után;
a kibocsátó, lra a szolgáltató igazolása alapján az ingatlan szennyvíz há\őzatra
töfiénő rákötése rnűszakilag nem megoldható, vagy aránytalanul nagy kiadással
jaÍ.

A talajterhelési díj mértéke kérelernre mérsékelhető.
a) 75% kedvezményben részesülnek aZ olyan lakossági kibocsátók, ahol az érintett
ingatlanban élőknélaz 1 főre jutó jővedelem az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 1,5-szeresét nem haladja meg;

b)

50% kedvezményben részesülnek az olyan lakossági kibocsátók, ahol az érintett
ingatlanban élőknélaz 1 fore jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 2-szeresét nem haladja meg

(3) Különösen

méltányolható esetben (rer,dkívüli élethelyzet) a talajterhelési dij 90 %- a
kérelemre elengedheto.

(4) Egyedi e1bíráIás me1lett' kére1emre részletfizetésilehetőség biztosítható.

(5)

A

mentességre való jogosultságot a kibocsátó adóbevallásában a jogoslrltság
megjelölésével, büntetőjogi felelőssége tudatában történő nyilatkozattétellel és 3
hónapnál nem régebbi igazolással érvényesítheti.A merrtességi Í'eltételigazolására
vonatkozó dokumentumokat az adóhatóság kizfuólag a mentesség megállapítása
céljából haszriálhatj a fel.

VI. Adatszolgáltatás

6.$
Az

adóhatóság részérea víziközmű-hálózatot üZemeltető közszolgáltató a tárgyévet
követő év febrrrár 15. napjáig adatot szolgáltat
a) a talajterhelési díj megállapítása és ellenőrzése érdekében a kibocsátók locsolási
kedvezmény mennyiségével, valamint aZ ivóvízvezeték meghibásodása
kcjvetkeztében e1szivárgott l'ízmennyiséggel korrigált tárgyévi vízfogyasztásaról'
továbbá a kibocsátók azonosításároz szükséges személyi adatokró1,
b) a kozcsatorr-rara való rákötés időpontjaról' amennyiben a kibocsátó a műszakilag
rendelkezésre á1ló közcsatornára éV köZben kötött Iá.
(2) Az önkormányzati adóhatóság a talajterhelési díj megáIlapításával összeÍr'rggő
szernélyes adatokat klzirőIag a kibocsátó azonosításara, a bevallások ellenőrzésére
használhatj a fel.
(1)

YII. Zárő rendelkezések

7.$
(1) A Képviselő-testület

a rende]etben

foglalt hatásköröket

ajegyzőre tuházza.

(2) Ez a rendelet 2017. jú1ius 1-jén lép hatályba' de rendelkezéseit alkalmazni kell a
Ktdtv. _ben előí1 határidőig vagy azon túl benyújtott bevallások alapjan indult
eljárásokbarr is.

A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Szada község Önkormányzat
Képviselő{estűletének a talajterlrelósi díjró1 szóló 1212006. (12.05.) önkormányzati
(3)

rendelete.
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Záradék:

A rendelet kihirdetése

201 7' június 30-án megtörtént.

