
Magyarszék Község Önkormányzat
13./2008. (XII. 16.) sz. Rendelete

A talajterhelési díjról, a talajterhelési díjjal kapcsolatos
adatszolgáltatási és eljárási szabályokról.

 
 
A környezet és természet védelme, terhelésének mérséklése, a környezethasználóknak a környezet 
és természet megóvását szolgáló tevékenységre való ösztönzése, valamint a környezet- és 
természetvédelem költségvetési forrásainak biztosítása érdekében Magyarszék Község 
Önkormányzat képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. tv. 21/A § 
(2) bekezdésében, valamint a 26. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a talajterhelési 
díjjal kapcsolatos megállapítási, bevallási, ellenőrzési, adatszolgáltatási, eljárási szabályokról az 
alábbi rendeletet alkotja:
 

I. fejezet
 

A rendelet hatálya
 

1. §.
 
(1) A rendelet személyi hatálya arra a környezethasználóra (a továbbiakban: kibocsátó) terjed ki, aki 
az engedélyhez kötött környezet használata során a környezet terhelésével járó anyagot bocsát a 
talajba. 
 
(2) A rendelet területi hatálya Magyarszék közigazgatási területére terjed ki.
 

2. §
 
(1)A talajterhelési díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki a műszakilag rendelkezésre 
álló közcsatornára nem köt rá és helyi vízgazdálkodási hatósági engedélyezés hatálya alá tartozó 
szennyvízelhelyezést, ideértve az egyedi zárt szennyvíztározót is alkalmaz. 
 
(2)E kötelezettség szempontjából kibocsátó
    a)az, aki a bekötési vízmérő vagy mellékvízmérő (továbbiakban együtt: vízmérő)
       által mért vízmennyiség után fizetendő díj (továbbiakban: vízdíj) megfizetésére
       köteles,
    b)vízmérő hiányában az az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett haszonélvező vagy
       használó, ezek hiányában ingatlan tulajdonos, aki egyedi vízbeszerzés útján
       használ fel vizet.
 
(3)A (2) bekezdés a) pontja vonatkozásában több kötelezettség esetén a talajterhelési díj olyan
    arányban terheli az egyes kötelezetteket, amilyen arányban őket a vízdíj fizetési 
    kötelezettség terheli.  
 
(4)A (2) bekezdés b) pontja vonatkozásában több haszonélvezőt és használót egyenlő arányban, 
egyetemlegesen, több tulajdonost a tulajdoni hányadnak megfelelő mértékben,
egyetemlegesen terheli a fizetési kötelezettség.
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II. fejezet
 

A talajterhelési díj alapja
 

3.§
 
(1)A talajterhelési díj alapja a 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 talajterhelési díjalapja csökkenthető azzal a számlákkal igazolt mennyiséggel, amelyet a
kibocsátó szennyvíztárolójából, olyan arra feljogosított szervezettel szállíthat el, amely a
folyékony hulladék jogszabályi előírások szerinti elhelyezését igazolja.
 

4. §
 

(1)A talajterhelési díj egység díjának mértéke 120Ft/m3 
 
(2)Magyarszékre vonatkozó területérzékenységi szorzó értéke: 1,5 
 

5. §
 
(1)A talajterhelési díj egy évre vonatkozó mértékét a 3. § (1)-(2) bekezdései szerint számított
az adott évre vonatkozó díjalap, a 4.§ (1) bekezdésében meghatározott egység díj, valamint
a 4.§ (2) bekezdésében meghatározott területérzékenységi szorzó szorzata határozza meg (az éves 
vízfogyasztás  x120Ftx 1,5).
 

III. fejezet
 

A díjfizetési kötelezettség bevallása
 

6. §
 

(1)A kibocsátó a díjfizetési kötelezettségről évente a tárgyévet követő év március 31-ig tesz 
bevallást, az önkormányzati adóhatóság által rendszeresített formanyomtatványon.
 

A díjfizetési kötelezettség keletkezése és megszűnése.
 

7. §
 

(1)A díjfizetési kötelezettség:
    a)a települési vízvezeték hálózatra való rácsatlakozás, (vízmérő üzembe helyezés napján):
    b)amennyiben a közcsatornát év közben helyezik üzembe, a kibocsátót a közcsatorna
       üzembe helyezését követő 90. napon: 
    c) a kibocsátó személyében történő változás esetén (új vízmérő tulajdonos) a szolgáltatóhoz 
        bejelentett vízmérő állás alapján, a bejelentés napján
keletkezik.
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8. §
 
(1)A díjfizetési kötelezettség:
    a)A vízvezeték-hálózatról történő vízhasználat megszüntetése napján:
    b)A közcsatorna-hálózatra történő rákötés napján:
    c)A kibocsátó személyében történő változás esetén a szolgáltatóhoz bejelentett 
       vízmérő állás alapján, a bejelentés napján
szűnik meg. 
 

IV. fejezet
 

Díjfizetési kötelezettség bevallása, bejelentése
 

9.§
 
(1)A kibocsátó az éves díjfizetési kötelezettségről évente a tárgyévet követő év március 31-ig
    tesz bevallást, az önkormányzati adóhatóság által rendszeresített formanyomtatványon.
 
(2)A 7-8 §-ban megjelölt esetekben, a díjfizetési kötelezettség keletkezéséről, illetve
     megszűnéséről, a változást követő 15 napon belül kell bejelentést tenni az önkormányzati
     adóhatósághoz.
 
(3)A (2) bekezdésben foglalt esetben a bevallást – a tárgyévi tényleges fogyasztás alapján –
    a)díjfizetési kötelezettség keletkezése esetén a tárgyévet követő év március 31-ig
    b)megszűnése esetén a változás időpontját követő 15 napon belül kell benyújtani.
 
 

A talajterhelési díj befizetése
 

10. §
 
(1)A kibocsátó a tárgyévet követő március 31-ig köteles a bevallása alapján kiszámított díjat 
megfizetni.
 
(2)A 7-8. §-ban megjelölt esetekben a kibocsátó köteles:
    a)díjfizetési kötelezettség keletkezése esetén a bevallás alapján számított díjat a tárgyévet
       követő év március 31-ig megfizetni,
    b)díjfizetési kötelezettség keletkezése esetén a bevallás alapján számított díjat a változás
       időpontját követő 15 napon belül megfizetni.
 
(3)A díjat az önkormányzat „talajterhelési díj számla” megnevezésű beszedésű számla javára kell 
megfizetni. A talajterhelési díj a települési önkormányzat környezetvédelmi alapjának a bevételét 
képezi. 
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V. fejezet
 

Adatszolgáltatási szabályok
 

11. §
 

(1)Adatszolgáltatási kötelezettség terheli a kibocsátót a talajterhelési díj fizetési kötelezettség 
keletkezéséről és megszűnéséről.
 
(2)Adatszolgálgatási kötelezettség terheli a szolgáltatót (Komló-Víz Kft.) az e rendelet hatálya alá 
tartozó kibocsátókra vonatkozóan:
-Kibocsátóként a szolgálgatott víz mennyisége, az ivóvízvezeték meghibásodása következtében 
elszivárgott víz és a külön vízmérőn mért locsolási célú víz mennyisége tekintetében.
 
(3)Adatszolgáltatási kötelezettség terheli a folyékony hulladék szállítására feljogosított (vállalkozót) 
az elszállított szennyvíz mennyiségéről kibocsátóként.
 
(4)Az adatszolgáltatás benyújtási határideje – az (1) bekezdés kivételével – a tárgyévet követő év 
március 31, mely adatszolgáltatás a tárgyévet megelőző év adatait tartalmazza.
 

Eljárási szabályok
 

12. §
 

A talajterhelési díj adók módjára végrehajtandó köztartozás a 6,9 és a 10. §-okban foglalt 
kötelezettségek elmulasztása vagy késedelmes teljesítése esetén az adózás rendjéről szóló 2003. évi 
XCII. tv-ben meghatározott rendelkezéseket, szankciókat kell alkalmazni.
 

Átmeneti és záró rendelkezések
 

13. §
 

 
(1)A kibocsátónak a 2009. évi díjfizetési kötelezettségéről 2010. március 31-ig kell bevallást tennie 
a 2009. évi vízfogyasztási adatok alapján.
 

14. §
 
(1)E rendelet 2009. január 1-én lép hatályba.
(2)A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik.
 
Magyarszék, 2008. december 10.
 
 
Kárpáti Jenő                                                                                       Dr. Mátéka Gyöngyi

Polgármester                                                                                            körjegyző


