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Egyek Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testületének
2/2005. (I.27.) rendelete
a talajterhelési díjról
Egyek Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 16. §. (1) bekezdése és a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi
LXXXIX. törvény 21/A. §. (2) bekezdésében, valamint a 26. §. (4) bekezdésének
felhatalmazása alapján (továbbiakban: Ktdt) az alábbi rendeletet alkotja:

1.§.
A rendelet célja
A rendelet célja, hogy a környezet védelme és természet megóvása érdekében segítse elő a
leghatékonyabb megoldások alkalmazását, valamint ösztönözze a környezet használókat a
környezet terhelésének mérséklésére.
2. §.
A rendelet hatálya

(1) A rendelet hatálya Egyek nagyközség közigazgatási területén helyi vízgazdálkodási
engedély alapján szennyvízelhelyezést alkalmazókra terjed ki, (továbbiakban: kibocsátó)
akik a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem kötöttek rá.
(2) E rendelet alkalmazásában helyi vízgazdálkodási hatósági engedélyezés alapján történő
szennyvízelhelyezés: az 500m3/év mennyiséget meg nem haladó házi, kommunális
szennyvíz elszikkasztását szolgáló létesítményben történő szennyvízelhelyezés.
(3) E rendelet hatálya nem terjed ki a területileg illetékes vízügyi hatóság által kibocsátott
vízjogi engedély alapján végzett szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelésekhez.
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3. §
Talajterhelési díj fizetési kötelezettség
(1) A kibocsátó a talajba juttatott környezetterhelő anyagok után talajterhelési díjat köteles
fizetni.
(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 közműpótló berendezésben (szennyvíztároló aknában) történő
szennyvízelhelyezést alkalmaz.
(3) Nem terheli díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót, aki külön jogszabályban
meghatározott

egyedi

szennyvízelhelyezési

kisberendezést,

illetve

egyedi

szennyvízelhelyezési kislétesítményt alkalmaz, illetve akinél a közcsatorna kiépítésére
került, de műszakilag nem áll számára rendelkezésre.

4. §.
A talajterhelési díj mértéke
(1) A talajterhelési díj mértékét a talajterhelési díj (2) bekezdésében meghatározott alapja, a
(3) bekezdésben meghatározott egységdíj, valamint a területérzékenységi szorzó határozza
meg.
(2) A talajterhelési díj alapja (A):
a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezés esetében a
szolgáltatott víz mennyisége, csökkentve:
•

az ivóvíz meghibásodása következtében igazoltan elszivárgott, illetve

•

külön

jogszabály

szerint

locsolási

célú

felhasználásra

figyelembe

vett

vízmennyiséggel.
(3) A talajterhelési díj egységdíjának mértéke(E): 120Ft/m3
(4) Egyek nagyközség közigazgatási területére vonatkozó
•

területérzékenységi szorzó (T) 3,0

(5) A talajterhelési díj kiszámítását e rendelet melléklete határozza meg.
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5. §
A talajterhelési díj alapja csökkenthető azzal a számlákkal igazolt mennyiséggel, amelyet a
kibocsátó szennyvíztárolójából, olyan arra feljogosított szervezettel, személlyel szállíttat el,
amely a folyékony hulladék jogszabályi előírások szerinti elhelyezését igazolja.

6. §.
A talajterhelési díj fizetésére kötelezett kibocsátó 2005. évben a törvény alapján megállapított
talajterhelési díj 20%-át, 2006. évben 50%-át, 2007. évben 75%-át, 2008. évben 90%-át,
2009. évben 100%-át köteles megfizetni.
7. §.
A díj befizetése, bevallása
(1) A kibocsátó negyedévi díjelőleget köteles fizetni a negyedév utolsó napjáig. A
negyedéves díjelőleg – a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – a tárgyévet megelőző
év tényleges kibocsátásai alapján fizetett teljes díj negyedének megfelelő összeg.
(2) A kibocsátó a tárgyévet követő év március 31-ig 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.
8. §.
Az új létesítményt üzemeltető kibocsátó az üzemelés első évében fizetendő díjat egy
összegben, a tárgyévet követő március 31-ig fizeti meg.
9. §.
A kibocsátó a talajterhelési díjat az önkormányzati adóhatóság által megjelölt számlára fizeti
be.
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10. §.
Az adóhatóság a fizetendő díjelőleg összegét az éves bevallás alapján fizetési meghagyásban
közli.
11. §.
A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó talajterhelési díj a települési önkormányzat
környezetvédelmi alapjának bevételét képezi.

12. §.
Adatszolgáltatás
(1) A jegyző részére a települési szennyvíz-csatornamű üzemeltetője (továbbiakban:
szolgáltató) a kibocsátó azonosítása és ellenőrzése érdekében adatot szolgáltat a
tárgyévet követő év február 28-ig a kibocsátók vízfogyasztásáról, korrigálva a locsolási
kedvezmény mennyiségével.
(2) A jegyző részére a folyékony hulladék elszállítására feljogosított szervezet (személy) a
kibocsátók szennyvíztárolójából az előző évben elszállított és igazoltan jogszabályi
előírások szerint elhelyezett folyékony hulladék mennyiségéről minden év február 28-ig
adatot szolgáltat.
(3) A talajterhelési díj megállapításával összefüggő személyes adatokat a kibocsátó
azonosítására, a bevallások ellenőrzésére használhatja fel az önkormányzati adóhatóság.

13. §.
Egyes eljárási szabályok
(1) A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó
talajterhelési díjjal kapcsolatos adóztatási feladatokat az önkormányzati adóhatóság látja
el.
(2) A talajterhelési díj megfizetésére, bevallására, az ehhez kapcsolódó jogkövetelményekre,
a megállapításához és a beszedéséhez való jog elévülésére, pénzügyi ellenőrzésére,
valamint végrehajtására a környezetterhelési díjról való 2003. évi LXXXIX. törvény, az
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ott nem szabályozott kérdésekben pedig az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény
rendelkezéseit kell alkalmazni.

14. §.
Záró rendelkezés

E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
Egyek, 2005. január 27.

Dr. Hegyesi Kálmán
polgármester

Bódi Istvánné
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2005. január hó. 27. napján.

Bódi Istvánné
jegyző
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