Csévharaszt Községi Önkormányzat

11/2004. (IX.17.) számú rendelete
a talajterhelési díjról és a Környezetvédelmi Alapról
(Egységes szerkezetben az 1/2005.(II.11.), a 12/2011.(XII.16.) és a 10/2017.(V.26.)
önkormányzati rendeletekkel)
Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a talajterhelési díj
megállapításáról és a díjfizetési kötelezettségre vonatkozó kedvezményről, illetve
mentességről, a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. Törvény ( a továbbiakban:
Ktd.tv.) 26.§-ának (4) bekezdése valamint A környezet védelmének általános szabályairól
szóló 1995.évi LIII törvény 58.§.a alapján kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet
alkotja:
A rendelet hatálya
1.§
A rendelet hatálya Csévharaszt Község közigazgatási területén arra a természetes személyre
(a továbbiakban: lakossági kibocsátó) és jogi személyre, valamint jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezetre terjed ki, aki/amely a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára
nem köt rá és a helyi vízgazdálkodási hatósági engedélyezés alapján szennyvíz elhelyezést
alkalmaz – ideértve a korábban megépített szikkasztókat is - a (a továbbiakban együtt:
kibocsátó) a Ktd.tv. 11§-a alapján köteles talajterhelési díjat fizetni.
Talajterhelési díjalapja, megállapítása és mértéke
2.§
(1)1 A talajterhelési díj alapja a szennyvíz elhelyezése esetében a szolgáltatott vízmennyiség,
csökkentve az ivóvízvezeték meghibásodása következtében elszivárgott vízmennyiséggel,
valamint a május 1-étől szeptember 30-ig – locsolás célú felhasználásra figyelemmel - a
felhasznált vízmennyiség 20%-ával.
(2) A vezetékes ivóvizet használók adatainak figyelembe vételével a vízhálózatba be nem
kötött lakossági kibocsátó esetén a talajterhelési díj alapja
-fürdőszobával nem rendelkező ház esetén személyenként 50 l/nap, összesen 18 m3/év
-fürdőszobával rendelkező ház esetén személyenként 100 l/nap, összesen 36 m3/év
(3) A talajterhelési díj alapja csökkenthető azzal a számlákkal igazolt szennyvízmennyiséggel,
amelyet a kibocsátó szennyvíztárolójából olyan, arra feljogosított szerezettel szállíttatott el,
amely a folyékony hulladék jogszabályi előírások szerinti elhelyezését igazolja.(Ktd.tv.14.§)
(4) Nem terheli díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót, aki külön jogszabályban
meghatározott szennyvízelhelyezési kislétesítményt, illetve egyedi szennyvíztisztító
kislétesítményt alkalmaz, továbbá akinél a közcsatorna kiépítésre került, de műszakilag nem
áll rendelkezésre (Ktd.tv.13.§(2) bek.)
3.§
2
(1) --
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(2)3 Csévharaszt Község közigazgatási területe kevésbé érzékeny terület, a terület
érzékenységi szorzó 1,5
(3) Az éves talajterhelési díj mértékét
- a talajterhelési díj alapja,
- a talajterhelési egységdíj,
- a területérzékenységi és veszélyeztetési szorzó
szorzata adja.
Talajterhelési díjkedvezmény és mentesség
4.§4
(1) Mentes a talajterhelési díj fizetése alól
a) az a kibocsátó, akinek ingatlanán a méréssel igazolt éves vízfogyasztás mennyisége nem
haladja meg a 10 m3-t,
b) ahol a háztartásban 70 év feletti személyek élnek.
(2) 50%-os díjkedvezmény illeti meg azt a kibocsátót, akinek a talajterhelési díj fizetési
kötelezettsége nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%át.
(3) 25%-os díjkedvezmény illeti meg azt a kibocsátót, akinek a talajterhelési díj fizetési
kötelezettsége meghaladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%át.
(4) A mentesség és a kedvezmény adóévre illeti meg a kibocsátót. A kérelmet – a kérelem
alapjául szolgáló indokok igazolásával együtt – az Önkormányzati Hivatalhoz kell benyújtani.
Indokolt esetben az adóhatóság környezettanulmányt készít.
(5) Kibocsátó kérelmére az adóhatóság indokolt esetben részletfizetést vagy fizetési halasztást
engedélyezhet, illetőleg a fennálló díjhátralékot elengedheti, amennyiben annak megfizetése a
kibocsátó megélhetését súlyosan veszélyezteti.
Talajterhelési díjra vonatkozó eljárási és adatszolgáltatási szabályok
5.§
(1) A kibocsátót a talajterhelési díj megállapításához szükséges adatokról bevallási
kötelezettség terheli, melyet az önkormányzati adóhatóság által meghatározott
formanyomtatványon kell megtenni a tárgyévet követő év március 31-ig.
(2) A kibocsátónak a talajterhelési díj megfizetésének kötelezettségével kapcsolatos változást
annak bekövetkeztétől számított 15 napon belül az első fokú adóhatóságnak kell bejelenteni.
(3) A kibocsátó negyedéves díj fizetésére köteles, melyet a negyedév utolsó napjáig köteles
megfizetni.

3
4

Módosította a 12/2011. (XII.16.) ÖR. Hatályos: 2012.01.01.
Módosította a 10/2017.(V.26.) önkormányzati rendelet, hatályos 2017. július 1. napjától

3
(4) Az új létesítményt üzemeltető kibocsátó az üzemelés első évében fizetendő díjat egy
összegben, a tárgyévet követő március 31-ig fizeti meg.
(5) A kibocsátó a tárgyévet követő év március 31-ig, a tárgyévi tényleges kibocsátás alapján
számított díj és a díjelőleg különbözetét megfizeti, illetve a túlfizetés összegét a tárgyévet
követő év első negyedévi díjelőlegének megfizetésekor beszámítja vagy visszaigényli.
(6) A különbözet figyelembe vétele az adóbevallásban történik.
Környezetvédelmi alap
6.§
(1) Az önkormányzat a környezetvédelmi feladatainak megoldása, elősegítése érdekében
önkormányzati Környezetvédelmi alapot hoz létre.
(2) A Környezetvédelmi alap bevételei a következők:
- a települési önkormányzat által jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság teljes összege,
- a területi környezetvédelmi hatóság által az önkormányzat területén jogerősen kiszabott
környezetvédelmi bírságok összegének 30 %-a,
- a környezetterhelési díjak és az igénybevételi járulékok külön törvényben meghatározott
része,
- az önkormányzati bevételek környezetvédelmi célokra elkülönített összege,
- egyéb bevételek.
(3) A Környezetvédelmi alapot környezetvédelmi célokra kell felhasználni.
(4) A képviselő-testületnek a Környezetvédelmi alap
- tervezett felhasználásról - a költségvetési rendelet megalkotásakor,
- a tényleges felhasználásról - a zárszámadás elfogadásával egyidejűleg
évente rendelkeznie kell.
7.§
(1) A helyi vízgazdálkodási hatósági körbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó
talajterhelési díj az önkormányzat Környezetvédelmi alapjának a bevételét képezi.
(2) Az önkormányzat a talajterhelési díjból származó bevételét – a (3) bekezdésben foglaltak
figyelembevételével – a talaj, valamint a felszín alatti víz mennyiségi, minőségi védelmére
használhatja fel.
(3) A (2) bekezdés szerinti felhasználásnak minősül különösen:
- a csatornázás,
- a szennyvíztisztítás,
- a vízbázisvédelem,
- a tartós környezetkárosodások kármentesítése,
-.a potenciális és tényleges szennyezőforrások szennyezésének megelőző, illetőleg utólagos
műszaki védelme.
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Vegyes rendelkezések
8.§
(1) A talajterhelési díj megfizetésére, bevallására az ehhez kapcsolódó jogkövetkezményekre,
a megállapításra és beszedésre vonatkozó elévülésre, pénzügyi ellenőrzésre, valamint a
végrehajtásra a Ktd.-ben nem szabályozott kérdésekben az adózás rendjéről szóló 2003. évi
XCII. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
9.§
E rendelet kihirdetést követően lép hatályba. Rendelkezéseit 2005. január 1-től kell
alkalmazni.
Mocsáry Balázs sk.
polgármester
Egységes szerkezetbe foglalva és kihirdetve.
Csévharaszt, 2017. május 26.
Keresztény Anikó
aljegyző

Bárányné Billinger Erzsébet sk.
jegyző

