HOMOKBÖDÖGE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
20/2005. (XII.29.)
rendelete

A talajterhelési díjról

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselőtestülete (Továbbiakban: Képviselőtestület)
a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény (Továbbiakban: Kttv.) 21. §. (2)
bekezdésében, valamint a 26. §. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő
rendeletet (Továbbiakban: Rendelet) alkotja:

A rendelet hatálya
1. §.
A Rendelet hatálya Homokbödöge község közigazgatási területén helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó engedélyezés alapján szennyvízelhelyezést – ideértve az egyedi zárt
szennyvíztározót is – alkalmazókra (Továbbiakban:kibocsátó) terjed ki, akik a műszakilag
rendelkezésre álló közcsatornára nem kötnek rá, és a környezethasználatuk során a környezet
terhelésével járó anyagot bocsátanak a környezetbe.

Talajterhelési díj fizetési kötelezettség
2. §.
A talajterhelési díj fizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki a műszakilag
rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá, és a helyi vízgazdálkodási hatósági engedélyezés
alapján szennyvízelhelyezést alkalmaz.

A talajterhelési díj alapja
3. §.
(1) 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.
(2) Azon kibocsátóknál, akik nem a homokbödögei vezetékes ivóvíz-rendszerből vételezik a
vizet, és mérőóra az egyedi vízbeszerzési helyhez nem kapcsolódik, akkor az átalányvízmennyiséget Homokbödöge község átlagos, egy főre jutó ivóvízfogyasztásának
nagysága szerint veheti figyelembe a kibocsátó.
(3) 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.

Az egységdíj mértéke
4. §.
A talajterhelési díj egységdíjának mértéke a Kttv. 12. §. (3) bekezdése alapján: 120,-Ft/m3.
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A talajterhelési díj mértéke
5. §.
(1) A talajterhelési díj mértékét a talajterhelési díj alapja, az egységdíj, valamint
Homokbödöge község közigazgatási területére vonatkozó területérzékenységi szorzó
határozza meg.

(2) A talajterhelési díj számításának szabályait a Rendelet 1. sz. Melléklete határozza meg.

Mentesség
6. §.
(1) Nem terheli díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót, aki külön jogszabályban
meghatározott
egyedi
szennyvízelhelyezési
kislétesítményt,
illetve
egyedi
szennyvíztisztító kisberendezést alkalmaz, illetve akinél a közcsatorna kiépítésre került, de
műszakilag nem áll számára rendelkezésre.
(2) Rászorultsági alapon mentesül a díjfizetési kötelezettség alól az az egyedül élő személy,
aki:
a.) időskorúak járadékában, vagy nyugdíj jellegű szociális járadékban részesül, vagy
b.) súlyosan fogyatékos, vagy
c.) nyugdíjas, s az egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi
nyugdíj legkisebb összegének 150 %-át.
(3) Rászorultsági alapon mentesül a díjfizetési kötelezettség alól az a családban élő személy,
akinek családjában legalább két olyan személy él, akik a 6. §. (2) bek. a.) és b.) pontjában
részletezett feltételek valamelyikének megfelelnek.

A díjfizetési kötelezettség bevallása
7. §.
(1) A kibocsátó a talajterhelési díj fizetési kötelezettségéről évente, a tárgyévet követő év
március 31. napjáig Homokbödöge-Nagytevel községek körjegyzőjéhez, mint
önkormányzati adóhatósághoz (Továbbiakban: adóhatóság) tesz bevallást.
(2) Ha a gazdálkodó szervezet több telephelyet működtet, bevallásában az adatokat
telephelyenként kell feltüntetni.
(3) A kibocsátó köteles olyan nyilvántartást vezetni, amelyből a díjfizetés alapja, valamint
összege telephelyenként megállapítható.

-3-

A talajterhelési díj befizetése
8. §.
(1) A kibocsátó a negyedévi díjelőleget a negyedév utolsó napjáig fizeti meg – a (3)
bekezdésben meghatározott kivétellel – a tárgyévet megelőző év tényleges kibocsátásai
alapján fizetett teljes díj negyedének megfelelő összegben.
(2) A kibocsátó a tárgyévet követő év március 31. napjáig a tárgyévi tényleges kibocsátás
alapján számított díj és az (1) bekezdés alapján befizetett díjelőleg különbözetét megfizeti,
illetve a túlfizetés összegét a tárgyévet követő év első negyedévi díjelőlegének
megfizetésekor beszámítja, vagy visszaigényli.

(3) Ha a kibocsátó folyamatosan működtet kibocsátást mérő rendszert, a mérések alapján a
folyó negyedévre irányadó díjelőleget kell megfizetni.
(4) A kibocsátó a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörhöz kapcsolódó talajterhelési díjat
Homokbödöge Önkormányzat 11748045 - 15426864 - 03920000 Talajterhelési díj
beszedési számla javára fizeti be. A talajterhelési díj a Képviselőtestület környezetvédelmi
alapjának a bevételét képezi.

A díjfizetési kötelezettség keletkezése és megszűnése
9. §.
(1) A kibocsátó a talajterhelési díj fizetési kötelezettsége keletkezését, valamint a várható
talajterhelési díj összegét a vízszolgáltatás igénybevételét követő 15 napon belül jelenti be
az adóhatóságnál.
(2) A kibocsátó talajterhelési díj fizetési kötelezettsége azzal a nappal szűnik meg, amely
napon a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára ráköt.
(3) A kibocsátónak a talajterhelési díj fizetési kötelezettségének megszűnéséről – annak
bekövetkezésétől számított 15 napon belül – bejelentést kell tennie az adóhatóságnál.

Adatszolgáltatási szabályok
10. §.
(1) Adatszolgáltatási kötelezettség terheli a kibocsátót a talajterhelési díj fizetési kötelezettség
keletkezéséről és megszűnéséről, a Rendelet 9. §-a szerint.
(2) Adatszolgáltatási kötelezettség terheli a Pápai Vízmű Rt. szolgáltatót az adóhatóság felé a
Rendelet hatálya alá tartozó kibocsátókra vonatkozóan, kibocsátóként

-4a.) a tárgyévet követő év február 28. napjáig
- a szolgáltatott víz mennyisége,
- az ivóvíz vezeték meghibásodása következtében elszivárgott vízmennyiség és
- a külön vízmérőn mért locsolási célú víz mennyisége,
- víz- és csatornadíj-fizető neve, lakóhelye, egyéb azonosításra alkalmas adata, az
ingatlan címe,
- Homokbödöge község átlagos, egy főre jutó ivóvízfogyasztásának nagysága
b.) a rákötést követő hónap 15. napjáig
- a közcsatornára való rákötések
tekintetében.
(3) Adatszolgáltatási kötelezettség terheli a folyékony hulladék szállítására feljogosított
szervezetet az elszállított szennyvíz mennyiségéről, kibocsátónként. Az adatszolgáltatás
benyújtási határideje – a tárgyévet követő év február 28. napja, mely adatszolgáltatás a
tárgyévet megelőző év adatait tartalmazza.

Eljárási szabályok
11. §.
(1) A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó, szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó
talajterhelési díjjal kapcsolatos adóztatási feladatokat a Kttv. 24. §-a alapján az adóhatóság
látja el.
(2) A talajterhelési díj megfizetésére, bevallására, az ehhez kapcsolódó jogkövetkezményekre,
a megállapításához és a beszedéséhez való jog elévülésére, pénzügyi ellenőrzésére,
valamint végrehajtására – a Rendeletben nem szabályozott kérdésekben – az adózás
rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. Törvény vonatkozó
rendelkezéseit kell alkalmazni.
(3) A 6. §-ba foglalt mentesség és díjkedvezmény iránti kérelemhez a kibocsátónak csatolni
kell a rokkantsági nyugdíjat, illetve súlyos fogyatékosságot megállapító határozat másolati
példányát, illetve jövedelemigazolását.

Értelmező rendelkezések
12. §.
Kibocsátó: A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 2. §.
(2) bekezdésére és a Kttv. 2. §-ára figyelemmel minden természetes személy, jogi
személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki a műszakilag
rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá és helyi vízgazdálkodási hatósági
engedélyezés alapján szennyvízelhelyezést alkalmaz.
Műszakilag rendelkezésre álló közcsatorna: amely lehetővé teszi – műszaki kialakításánál, el-
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Záró rendelkezések
13. §.
(1) A kibocsátónak első alkalommal 2007. évi várható talajterhelési díjfizetési
kötelezettségéről 2007. március 31-ig kell bejelentést tenni, a 2006. évi kibocsátott
szennyvízelhelyezése alapján, a Rendelet 3. §-ában foglaltakat is figyelembe véve.
(2) A talajterhelési díj fizetésére kötelezett kibocsátó a Rendelet alapján megállapított
talajterhelési díjnak: 2006. évben 50 %-át, 2007. évben 75 %-át, 2008. évben 90 %-át,
2009. évtől 100 %-át köteles megfizetni.
(3) A Rendelet 2006. január 1. napján lép hatályba.
(4) A Rendelet kihirdetéséről – a helyben szokásos módon – a körjegyző gondoskodik.
Homokbödöge, 2005. december 14.

Némethi Kálmán
polgármester

Kelemen László
körjegyző

A Rendelet kihirdetve: 2005. december 29.
Homokbödöge, 2005. december 29.

Kelemen László
körjegyző

1. sz. Melléklet

A talajterhelési díj számításának szabályai Homokbödöge Község közigazgatási
területén

A talajterhelési díj mértéke:

TTD = E × A × T

ahol

TTD: a fizetendő éves talajterhelési díj,
E:

az egységdíj (Ft/m3),

A:

a díjfizetési alap (m3),

T:

a település közigazgatási területére vonatkozó, a felszín alatti víz állapota
szempontjából megállapított területérzékenységi szorzó

A területérzékenységi szorzó mértéke Homokbödöge község közigazgatási területén: 3

