Pécsely Község Önkormányzata Képviselő-testületének
15/2004. (XII. 22.) rendelete
a talajterhelési díjról
Pécsely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – A környezet védelmének általános
szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (továbbiakban: Kvt.) 58.§-ban biztosított jogkörében eljárva és A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény (továbbiakban:
Ktd.) 13. § (1), a 21.§ (2) és a 26.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – a helyi
vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó, szennyvízelvezetéshez kapcsolódó talajterhelési
díjról a következő rendeletet alkotja:

1.§

2.§

3.§

4.§

A rendelet célja
(1.)A rendelet célja, hogy - Kvt. és a Ktd. rendelkezéseivel összhangban - elősegítse a
környezetbe történő szennyezőanyag-kibocsátás csökkentését, az önkormányzat és a
környezethasználók közötti arányos teherviselést, valamint ösztönözzön a környezet és
természet megóvását szolgáló tevékenységre,
(2) rendelkezzen a talajterhelési díjjal kapcsolatos adatszolgáltatási és eljárási
szabályokról,
(3) meghatározza a talajterhelési díjra vonatkozóan a rászoruló lakossági kibocsátó
díjkedvezményét ill. díjfizetési kötelezettség mentességét.
A rendelet hatálya
E rendelet hatálya Pécsely község közigazgatási területén arra a környezet használóra
terjed ki, aki/amely az engedélyhez kötött környezet használata során a környezet
terhelésével járó anyagot bocsát a talajba (továbbiakban: kibocsátó).
Díjfizetési kötelezettség keletkezése, megszűnése
(1) Talajterhelési díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki a műszakilag
rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá és helyi vízgazdálkodási hatósági ill.
vízjogi engedélyezés alapján szennyvízelhelyezést alkalmaz.
(2) Díjfizetési kötelezettség keletkezik az új létesítmény (zártrendszerű szennyvíztároló) üzembe helyezése esetén a használatbavételi ill. a fennmaradási engedély
kiadását követő nappal. Közcsatorna bekötéssel nem rendelkező ingatlan vásárlása
esetén díjfizetési kötelezettség keletkezik az ivóvíz biztosítására vonatkozó
Szolgáltatói szerződés megkötésének napjával. A kibocsátó az üzemelés első évében
fizetendő díjat egy összegben, a tárgyévet követő év március 31-ig fizeti meg.
(3) A létesítmény megszűnése esetén (pld. ingatlan értékesítés, rákötés közcsatornára)
a díjfizetési kötelezettség megszűnik a szennyvízelvezetésre vonatkozó Szolgáltatói
szerződés megszűntetésének ill. megkötésének napjával.
A talajterhelési díj alapja, egységdíjának mértéke
(1) A Ktd. 12. § (2) a) alapján a talajterhelési díj alapja: „helyi vízgazdálkodási
hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezés esetében a szolgáltatott víz mennyisége,
csökkentve az ivóvízvezeték meghibásodása következtében elszivárgott, illetve külön
jogszabály szerint locsolási célú felhasználásra figyelembe vett vízmennyiséggel”.
(2) A Ktd. 12. § (3) alapján: „a talajterhelési díj egységdíjának mértéke: 120 Ft/m3.”
(3) A területérzékenységi szorzó értéke: 3.
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5. §

6.§

7.§

8.§

9.§

Mentesség a díjfizetési kötelezettség alól
A Ktd. 13. § (2) alapján: „Nem terheli díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót, aki
külön jogszabályban meghatározott egyedi szennyvízelvezetési kislétesítményt, illetve
egyedi szennyvíztisztító kisberendezést alkalmaz, illetve akinél a közcsatorna kiépítésre
került, de műszakilag nem áll számára rendelkezésre.”
Díjkedvezmény
A Ktd. 14. § alapján: „A talajterhelési díj alapja csökkenthető azzal a számlákkal
igazolt mennyiséggel, amelyet a kibocsátó szennyvíztárolójából olyan, arra
feljogosított szervezettel szállíttat el, aki a folyékony hulladék jogszabályi előírások
szerinti elhelyezését igazolja.”
Adatszolgáltatási és eljárási szabályok
(1) A kibocsátó a talajterhelési díjfizetési kötelezettségéről évente, a tárgyévet követő
év március 31. napjáig az önkormányzati adóhatósághoz tesz bevallást.
(2) A talajterhelési díj számításának részletes szabályait Ktd. 3. számú melléklete
határozza meg.
(3) Ha a kibocsátó több telephelyet működtet, vagy több ingatlannal rendelkezik,
bevallásában az adatokat telephelyenként, ill. ingatlanonként tünteti fel. A kibocsátó
köteles olyan nyilvántartást vezetni, amelyből a díjfizetés alapja, valamint összege
telephelyenként megállapítható.
(4) A talajterhelési díj mértékét és a fizetés módját az Adóhatóság - külön
jogszabályban meghatározott rend szerint - az éves bevallás alapján állapítja meg a
tárgyévre ill. az azt követő év első negyedévére vonatkozóan.
(5) A kibocsátó díjelőleget köteles fizetni, amelyet a negyedév utolsó napjáig fizethet
meg pótlékmentesen. A kibocsátó a tárgyévet követő év március 31-ig a tárgyévi
tényleges kibocsátás alapján számított díj és az (4) bekezdés alapján befizetett
díjelőleg különbözetét megfizeti, illetve a túlfizetés összegét a tárgyévet követő év
első negyedévi díjelőlegének megfizetésekor beszámítja vagy visszaigényli.
(6) A talajterhelési díjat az adóhatóság által megjelölt számla - talajterhelési díj
beszedési számla – javára kell megfizetni.
(7) Díjfizetési kötelezettség keletkezése ill. megszűnése esetén a kibocsátó köteles 30
napon belül a változásról értesíteni az adóhatóságot.
(8) A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez
kapcsolódó talajterhelési díj az önkormányzat környezetvédelmi alapjának bevételét
képezi, és ezt a Ktd. 19. §-ában meghatározottak szerint használhatja fel.
Értelmező rendelkezések
(1) Kibocsátó: az környezethasználó, aki/amely az engedélyhez kötött
környezethasználata során a környezet terhelésével járó anyagot bocsát a talajba, a
helyi vízgazdálkodási hatósági engedélyezés alapján szennyvízelhelyezést alkalmaz.
(2) Műszakilag rendelkezésre álló közcsatorna: az a szennyvízcsatorna gerincvezeték,
amely lehetővé teszi – műszaki kialakításánál, elhelyezkedésénél fogva – a
rácsatlakozást és az ingatlanon keletkező szennyvizet elvezeti a szennyvíztisztító
telepre.
Átmeneti és záró rendelkezések
(1) E rendelet rendelkezéseit első alkalommal a 2005. évi talajterhelési díj
megállapításánál kell figyelembe venni, a negyedéves díjelőleg a 2004. évi tényleges
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kibocsátási adatok alapján egy naptári évre számított díj negyedének felel meg
(képzett díjelőleg).
(2) A Ktd. 27. § (1) bekezdése alapján:” A talajterhelési díj fizetésre kötelezett
kibocsátó a 2004. évben az e törvény alapján megállapított talajterhelési díj 20%-át,
2005. évben 40 %-át, 2006. évben 50 %-át, 2007. évben 75 %-át, 2008. évben 90 %át, 2009. évtől 100 %-át köteles megfizetni.”
(3) Jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben A környezetterhelési díjról szóló
2003. évi LXXXIX. törvény, Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény ill. A
települési önkormányzat hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó
köztartozások nyilván-tartásáról, kezeléséről és elszámolásáról szóló 13/1991. (V.
21.) PM rendelet előírásait kell alkalmazni.
(4) E rendelet 2005. január 1. napján lép hatályba. A rendelet kihirdetéséről a jegyző
az SZMSZ-ben meghatározott helyben szokásos módon gondoskodik.

Pécsely, 2004. december 5.

Sebők Lajos
Polgármester

Molnárné dr. Papp Judit
jegyző

Záradék:
A rendelet kihirdetve: 2004.december 22.
Molnárné dr.Papp Judit
jegyző

