Uzsa Település Önkormányzata
Képviselő-testületének
8/2006. (IV. 26.) Kt. rendelete
a talajterhelési díjról1
Uzsa Település Önkormányzata 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:
A rendelet célja
1. §
A rendelet célja, hogy:
(1) 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
díjkedvezményét ill. díjfizetési kötelezettség mentességét.

a
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lakossági

kibocsátó

A rendelet hatálya
2. §
E rendelet hatálya Uzsa Település 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
3. §
(1) A Ktd. 11. § (1) alapján: „A talajterhelési díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki a
műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá és helyi vízgazdálkodási hatósági, illetve
vízjogi engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést, ideértve az egyedi zárt
szennyvíztározót is, alkalmaz. Amennyiben a közcsatornát év közben helyezik üzembe, a díjfizetési
kötelezettség a kibocsátót a közcsatorna üzembe helyezését követő 90. naptól terheli.”
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(2) Közcsatorna bekötéssel nem rendelkező ingatlan vásárlása esetén díjfizetési kötelezettség
keletkezik a ivóvíz biztosítására vonatkozó Szolgáltatói szerződés megkötésének napjával. A
kibocsátó az üzemelés első évében fizetendő díjat egy összegben, a tárgyévet követő év március 31ig fizeti meg.
(3) A létesítmény megszűnése esetén ( pl. ingatlan értékesítés, rákötés közcsatornára) díjfizetési
kötelezettség megszűnik a szennyvíz-elvezetésre vonatkozó Szolgáltatói szerződés
megszüntetésének ill. megkötésének napjával.
A talajterhelési díj alapja, egységdíjának mértéke
a területérzékenységi szorzó
4. §
(1) A Ktd. 12. § (2) alapján: „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) A Ktd. 12. § (3) alapján: „ … a talajterhelési díj egységdíjának mértéke: 120 Ft/m3.”
(3) A területérzékenységi szorzó értéke : 3.
Mentesség a díjfizetési kötelezettség alól
5. §
A Ktd. 11. § (2) alapján: „Nem terheli díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót, aki külön
jogszabályok szerint egyedi szennyvízelhelyezési kislétesítményt, illetve egyedi szennyvíztisztító
kisberendezést alkalmaz és a kibocsátás közvetlen környezetében a kibocsátó által létesített
megfigyelő objektumban a talajjal kapcsolatban lévő felszín alatti vízben a kibocsátó által évente
vizsgált nitrát-, ammónium-, szulfát-, kloridtartalom egyik komponens tekintetében sem haladja
meg 20%-kal a 2005. évben, illetve a közcsatorna üzembe helyezését követő hónapban végzett
alapállapot-felmérés keretében mért értékeket.”
Díjkedvezmény
6. §
A Ktd. 14. § alapján: „A talajterhelési díj alapja csökkenthető azzal a számlákkal igazolt
mennyiséggel, amelyet a kibocsátó szennyvíztárolójából olyan, arra feljogosított vállalkozóval
(vállalkozással)szállíttat el, aki (amely) a folyékony hulladék jogszabályi előírások szerinti
elhelyezését igazolja.”
Adatszolgáltatási és eljárási szabályok
7. §
(1) A kibocsátó a talajterhelési díjfizetési kötelezettségéről évente, a tárgyévet követő év március
31. napjáig Lesenceistvánd és Uzsa Települések Körjegyzőjéhez, mint önkormányzati
adóhatósághoz (továbbiakban: Adóhatóság) tesz bevallást a rendszeresített bevallási

nyomtatványon (1.sz. függelék). A talajterhelési díjjal kapcsolatos I. fokú adóztatási feladatokat az
Adóhatóság látja el.
(2) A talajterhelési díj számításának részletes szabályait Ktd. 3. számú melléklete határozza meg.
(3) A talajterhelési díjat az Adóhatóság által megjelölt számla - talajterhelési díj beszedési számla –
javára kell megfizetni. A számla száma: 11748052-15568948-03920000.
(4) A település körjegyzője - külön jogszabályban meghatározott - a szennyvízelhelyezésre
vonatkozó (építési, használatbavételi, átalakítási és megszüntetési) engedélyekről nyilvántartást
vezet. A nyilvántartásból folyamatosan adatot szolgáltat az Adóhatóság részére.
(5) Díjfizetési kötelezettség keletkezése ill. megszűnése esetén a kibocsátó köteles 30 napon belül a
változásról értesíteni az Adóhatóságot.
(6) A Ktd. 21/B. § (1) alapján: „A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó
szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díj a települési önkormányzat - a fővárosban a
kerületi önkormányzat - környezetvédelmi alapjának a bevételét képezi.” A bevétel felhasználására
a Ktd. 21/B. § (2), (3) bekezdése alapján van lehetőség.
(7) A vízmennyiség mérővel nem rendelkező kibocsátó estében 95 l/fő/nap átalány-vízmennyiség
képezi a talajterhelési díj alapját.
Értelmező rendelkezések
8. §
(1) Kibocsátó: az 1995. évi LIII. törvény 2.§ (2) bekezdése alapján meghatározott
környezethasználó, aki (amely) az engedélyhez kötött környezet használata során a környezet
terhelésével járó anyagot bocsát a talajba, a helyi vízgazdálkodási hatósági engedélyezés alapján
szennyvízelhelyezést alkalmaz.
(2) Műszakilag rendelkezésre álló közcsatorna: az a gerincvezeték, amely lehetővé teszi – műszaki
kialakításánál, elhelyezkedésénél fogva – a rácsatlakozást és az ingatlanon keletkező szennyvizet
elvezeti a szennyvíztisztító telepre.
(3) Egyedi szennyvíz elhelyezési kislétesítmény és szennyvíztisztító kisberendezés: olyan egyedi
létesítmény, amely a települési szennyvizek nem közműves elvezetésére-tisztítására és
elhelyezésére szolgál.
Átmeneti és záró rendelkezések
9. §
(1) E rendelet rendelkezéseit első alkalommal a 2005. évi talajterhelési díj megállapításánál kell
figyelembe venni, amelynek befizetési és elszámolás határideje 2006. június 15.
(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 20 %-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 Ktd., Az adózás rendjéről szóló 2003. évi
XCII. törvény ill. A települési önkormányzat hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó
köztartozások nyilvántartásáról, kezeléséről és elszámolásáról szóló 13/1991. (V. 21.) PM rendelet
előírásait kell alkalmazni.

(4) E rendelet a kihirdetés. napján lép hatályba. Ezzel egyidejűleg a 7/2004. (VI.25.) rendelet
hatályát veszti.
(5) A rendelet kihirdetéséről – a helyben szokásos módon – a körjegyző gondoskodik.
Jogharmonizációs záradék
10. §
Ez a rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között társulás
létesítéséről szóló, Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodás tárgykörében a
megállapodást kihirdető 1994. évi I. törvény 3. §-ával összhangban - A környezetterhelési díjról
szóló 2003. évi LXXXIX. törvény (továbbiakban: Ktd.) 13.§ (1), a 21.§ (2) és a 26.§ (4)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - az Európai Közösségek legfontosabb alapelveivel
összeegyeztethető szabályozást tartalmaz.
Uzsa, 2006. április 18.

Kovács Károly
polgármester

dr. Takács Nóra
körjegyző

Kihirdetve:
Uzsa, 2006. április 26.
dr. Takács Nóra
körjegyző

1. számú függelék

BEVALLÁS A 200…. ÉVI TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL
Az adóhatóság tölti ki!
Benyújtás, postára adás napja:
A díjfizető azonosító száma:
..........................................................
az átvevő aláírása
1. Bevallás jellege (A megfelelő négyzetbe tegyen X-et!)
1.1. Éves bevallás
naptól

Bevallási időszak:

1.2. Záró bevallás
napig
2. A díjfizető (kibocsátó) azonosító adatai
Neve (cégneve):
____________________________________________________________________________
_____
Születési helye, ideje:________________________________________________

Anyja neve:
_______________________________________________________________
_____
Lakóhelye:
lh.

em.

em.

hsz.

___________________város___________________u.

hsz.

a.

Levelezési c.:
lh.

___________________város___________________u.

a.

Adóazonosító jele:
KSH száma:
Számla száma:
3. A díjfizetéssel érintett ingatlan

-

-

-

___________________város___________________u.

Címe:
lh.

- -

Adó száma:

em.

Helyrajzi száma:

a.
__________/_____/_____/_____

hsz.

4. A rendelet alapján adómentességet élvez: igen
nem
(Csak a Ktd. 11.§ (2) alapján, egyedi szennyvíztisztító
kisberendezés v. szennyvízelhelyezési kislétesítmény alkalmazásakor)
5. A díj kiszámítása
Díjfizető
tölti ki!

Adatok
51 Szolgáltató által 200... évben szolgáltatott víz mennyisége
52 Ivóvízvezeték miatti szivárgás
Díj alapja
53 Locsolás célú felhasználás
54 Talajterhelési díj alapja (51-52-53)
55 Szennyvíztárolóból elszállított szennyvíz mennyiség
56 Talajterhelési díj korrigált alapja (54-55)
57 Talajterhelési díj egységdíja
Díj
58 Terület érzékenységi szorzó
kiszámítása
59 Tárgyévi talajterhelési díj mértéke (56x57x58)
200... évben számított talajterhelési díj (59x…%)

-

Adóhatóság
tölti ki!
m3
m3
m3
m3
m3
m3

120 Ft/ m3
3
Ft
Ft

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

__________________ ,
___________________________
__
(cégszerű) aláírás

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ
(A BEVALLÁST KÉRJÜK NYOMTATOTT NAGYBETŰKKEL KITÖLTENI!)

A talajterhelési díj megállapításához szükséges bevallást annak a kibocsátónak kell tennie, aki/amely a
helyi önkormányzat rendelete alapján a díj fizetésére kötelezett.
A talajterhelési díjfizetési kötelezettsége alól mentességet élvező személyek is kötelesek a bevallást
kitölteni az 5. pont kivételével.
A talajterhelési díj bevallást a 200…. évi tényleges vízfogyasztási adatok alapján kell kitölteni. Az
adóbevallás beadási határideje éves bevallás esetén tárgyévet követő március 31., záró bevallás esetén a
díj fizetési kötelezettség megszűnését követő 30. napon belül.
A bevallásba a m3 adatokat kerekítve kell megadni a kerekítés általános szabályai szerint (pl.:2,51 m3
kerekítve 3 m3; 2,5 m3 kerekítve 2 m3).
A bekeretezett részt az adóhatóság tölti ki!
1.pont: a bevallási időszaknak megfelelően kell kitölteni.
2.pont: a személyi okmányoknak megfelelően pontosan kell kitölteni. Magánszemély esetében a név,
születési hely, idő, anyja neve, lakóhely, adóazonosító jel rovatokat kell kitölteni.
3.pont: ingatlan pontos címe, ahol a vízfogyasztás ill., szennyvízelhelyezés történik.
4.pont: rendelet 5.§-a alapján igénybe vehető mentességet kell jelölni. Csak az veheti igénybe aki külön
jogszabályban meghatározott egyedi szennyvíztisztító kisberendezést alkalmaz.
5.pont:
5.1. A települési ivóvíz szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató) által szolgáltatott
vízmennyisége 200…. évben számlák, igazolás alapján. (Tájékoztató levél)
5.2. Ivóvízvezeték miatti szivárgás (pl. csőtörés) miatt igazoltan figyelembe vehető
mennyiség jegyzőkönyv, számla alapján.
5.3. Locsolás célú felhasználás: 2005.évben ilyen kedvezményt nem biztosított a
Szolgáltató.
5.4. A bevallásban megadottak szerint kell kiszámolni.
5.5. A talajterhelési díj alapja csökkenthető azzal a számlákkal igazolt mennyiséggel,
amelyet a kibocsátó szennyvíztárolójából olyan, arra feljogosított vállalkozóval/vállakozással
szállíttat el, amely a folyékony hulladék jogszabályi előírások szerinti elhelyezését igazolja.
5.6. A bevallásban megadottak szerint kell kiszámolni.
5.7. Talajterhelési díj egységdíja: 120 Ft/ m3 , amelyet a Ktd. 12.§ (3) pontja határoz meg.
5.8. Terület érzékenységi szorzó fogalmi meghatározása, illetve mértéke a 33/2000. (II. 17.)
Korm. rendelet 2/1. számú mellékletének figyelembevételével került a rendeletbe. Ezek
alapján Tapolca a „Fokozottan érzékeny területek” minősítést kapta, ami azt jelenti, hogy a
területérzékenységi szorzó értéke = 3.
5.9. A bevallásban megadottak szerint kell kiszámolni.
A talajterhelési díjat az önkormányzat rendeletében meghatározottak szerint a tárgyévet követő negyedév
utolsó napjáig kell bevallani és megfizetni. A bevezetés első évében 2005-ben a 2005. évi fogyasztás
alapján kell a díjelőleget megfizetni 2006. március 31-ig.
Adóhatóság
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