Királyszentistván Község Önkormányzat Képviselő-testületének
12/2015. (IX.30.) önkormányzati rendelete
a talajterhelési díjról
Királyszentistván Község Önkormányzat Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003.
évi LXXXIX. törvény 26.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország
Alaptörvénye 32. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a környezet
védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésében biztosított
véleményezési jogkörében eljáró Fejér Megyei Kormányhivatal Természetvédelmi és
Környezetvédelmi Főosztálya véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § (1 ) A kibocsátó köteles a környezetterhelési díjról szóló törvényben foglaltak alapján
talajterhelési díjat fizetni.
(2) A kibocsátónak a talajterhelési díj fizetési kötelezettségéről a bevallást jelen rendelet 1. melléklete
szerinti nyomtatványon kell benyújtania az önkormányzati adóhatósághoz.
(3) A kibocsátónak a talajterhelési díjat a 11748007-15431473-03920000 számú beszedési számla javára
kell megfizetnie.
(4) A vízmennyiség mérővel nem rendelkező kibocsátó esetében 50 l/fő/nap átalány vízmennyiség
képezi a talajterhelési díj alapját.
(5) Díjfizetési kötelezettség keletkezése vagy megszűnése esetén a kibocsátó köteles 30 napon belül a
változásról értesíteni az önkormányzati adóhatóságot.
2. § (1) Az önkormányzati adóhatóság részére a vezetékes ivóvíz-szolgáltató, csatornaszolgáltató (a
továbbiakban: szolgáltató) a kibocsátó azonosítása és ellenőrzése érdekében a tárgyévet követő év
március 15. napjáig köteles adatot szolgáltatni a kibocsátók tárgyévi vízfogyasztásáról, korrigálva az
ivóvízvezeték meghibásodása következtében elszivárgott vízmennyiséggel, valamint a locsolási
mellékvízmérővel mért locsolási célú vízfelhasználás mennyiségével.
(2) A talajterhelési díj megállapításával összefüggő személyes adatokat a kibocsátó azonosítására, a
bevallások ellenőrzésére használhatja fel az önkormányzati adóhatóság.
3. § (1) Mentesül a díjfizetési kötelezettség alól az a kibocsátó, akinek a háztartásában az egy főre jutó
havi jövedelem összege a tárgyévet követő bevallás időpontjában nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedülálló esetén a 200 %-át. A mentesség
megállapításához a közös háztartásban élők havi nettó jövedelmét kell hitelt érdemlően igazolni.
(2) A jövedelemszámításnál a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben
foglaltak az irányadók.
4. § (1) Díjkedvezményben részesül az a természetes személy kibocsátó, aki a közcsatornára ráköt, és
akinek a háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem összege a tárgyévet követő bevallás
időpontjában nem haladja meg a tárgyév utolsó napján érvényes öregségi nyugdíj legkisebb
összegének 600 %-át, egyedül élő esetén annak 800 %-át.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt kibocsátó a rákötés évére, és az azt megelőző évre igényelheti a
díjkedvezményt.
(3) A díjkedvezmény mértéke a fizetendő talajterhelési díj 90 %-a.
(4) A díjkedvezmény igénybevételéhez a tárgyévet követő bevallás benyújtásával egyidejűleg a
kibocsátó köteles a közcsatornára történő rákötésről a csatornaszolgáltató által kiállított igazolást
csatolni, továbbá a saját és a háztartása jövedelmi viszonyairól nyilatkozni és ezeket igazolni a
jövedelem típusának megfelelő igazolás bevalláshoz történő csatolásával.
(5) A jövedelemszámításnál irányadó időszakra a Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. törvény 10. §-ának (2)-(5) bekezdése az irányadó.
5. § (1) Ez a rendelet 2016. január 1. napján lép hatályba.
(2) Hatályát veszti Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének a talajterhelési
díjról szóló 6/2011. (II.27.) önkormányzati rendelete.
Kőszegi Ilona
polgármester

Bencze Éva
jegyző

1. melléklet a 12/2015. (IX.30.) önkormányzati rendelethez

BEVALLÁS
a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjhoz

20........ évről

I. A díjfizető (kibocsátó)
Neve
Születési helye:
Ideje

év

hó

Anyja születési családi és utóneve:
Adószáma:
Adóazonosító jele:
Statisztikai számjele:
Lakóhelye:

város, község
közterület

közterület jellege

hsz.

ép.

Levelezési címe:

lh.

em.

ajtó

város, község
közterület

Telefonszáma:

közterület jellege

hsz.

ép.

lh.

em.

ajtó

, e-mail címe

II. A díjfizeté sse l érintett ingatlan
Címe:

város, község
közterület

Helyrajzi száma:

/

közterület jellege

/

hsz.

ép.

/

lh.

em.

ajtó

III. az ingatlan tulajdonosának (Akkor kell kitölteni, ha nem azonos a díjfizetővel.):
Neve (cégneve):
Születési helye:
ideje:

év

hó

Anyja születési családi és utóneve:
Levelezési címe:

város, község
közterület

közterület jellege

hsz.

ép.

lh.

em.

ajtó

IV. A díjfizetéssel kapcsolatos adatok
1. A tárgyévben felhasznált (vízmérő alapján mért) vízmennyiség:
(Ha vízmérő nem áll rendelkezésre, akkor az önkormányzat rendelete szerinti átalány-vízmennyiséget
3

m

kell beírni!)

3

m

2. Külön jogszabály alapján a locsolásra felhasznált vízmennyiség:
3. Szennyvízszállításra feljogosított szervezet által igazoltan elszállított

3

m

szennyvíz mennyisége:
4. Az önkormányzati rendelet szerinti mentes vízmennyiség

3

m

(ivóvízvezeték meghibásodása miatt elszivárgott víz)

3

m

5. A talajterhelési díj alapja (1. sor csökkentve a 2., 3., 4. sorok összegével):

3

1.200 Ft/m

6. A talajterhelési díj egységmértéke:
7. Területérzékenységi szorzó: (Az önkormányzati adóhatóságnak kell előzetesen beírni!)

3

8. A számított talajterhelési díj: (5. sor* 6.sor* 7. sor)

Ft

9. Díjkedvezmény, ill. mentesség esetén kérelmező családjában az egy főre eső jövedelem:

Ft/fő

9. Az önkormányzati rendelet szerinti díjkedvezmény:

Ft

10. Fizetendő talajterhelési díj:

Ft

a kibocsátó aláírása

V. Adatok önkormányzati rendelet szerinti mentesség, kedvezmény* biztosításához
* a megfelelő aláhúzandó
Indoklás:

Közös háztartásban élők adatai:
Név:
Születési név:
Születési helye:
Ideje
Anyja születési családi és utóneve:
Adószáma:
Adóazonosító jele:
Lakóhelye:
Tartózkodási hely:
Jövedelem:

Ft

Név:
Születési név:
Születési helye:
Ideje
Anyja születési családi és utóneve:
Adószáma:
Adóazonosító jele:
Lakóhelye:
Tartózkodási hely:
Jövedelem:

Ft

Név:
Születési név:
Születési helye:
Ideje
Anyja születési családi és utóneve:
Adószáma:
Adóazonosító jele:
Lakóhelye:
Tartózkodási hely:

Ft

Jövedelem:
Név:
Születési név:
Születési helye:
Ideje
Anyja születési családi és utóneve:
Adószáma:
Adóazonosító jele:
Lakóhelye:
Tartózkodási hely:

Ft

Jövedelem:
Név:
Születési név:
Születési helye:
Ideje
Anyja születési családi és utóneve:
Adószáma:
Adóazonosító jele:
Lakóhelye:
Tartózkodási hely:

Ft

Jövedelem:

kérelmező aláírása

Királyszentistván Község Önkormányzat Képviselő-testületének
a talajterhelési díjról szóló
12/2015. (IX.30.) önkormányzati rendeletének
indokolása és hatástanulmánya
ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS
Királyszentistván Község Önkormányzat Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003.
évi LXXXIX. törvény 26.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Magyarország
Alaptörvénye 32. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a környezet
védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésében biztosított
véleményezési jogkörében eljáró illetékes környezetvédelmi igazgatási szerv véleményének
kikérésével alkotta meg a talajterhelési díjról szóló rendeletét.

RÉSZLETES INDOKOLÁS
Királyszentistván Község Önkormányzata felülvizsgálta a talajterhelési díjról szóló
6/2011.(II.28.) önkormányzati rendeletét, és a 2003. évi LXXXIX. törvényben foglaltak
alapján új rendeletet alkotott.
A rendelet 1. §-a tartalmazza a díjfizetési kötelezettséget, illetve a bevallás és a talajterhelési
díj megfizetésének módját, továbbá a vízmennyiség mérővel nem rendelkező kibocsátó esetében a
talajterhelési díj alapját képező átalány vízmennyiség (liter/fő/nap) meghatározását.

A rendelet 2. §-a az adatszolgáltatás feltételeiről rendelkezik.
A rendelet 3. §-a a díjmentesség feltételeiről rendelkezik.
A rendelet 4. §-a a díjkedvezmény feltételeit tartalmazza, melynek célja a közcsatornára
történő rákötés szorgalmazása.
A rendelet 5. §-a a záró rendelkezéseket tartalmazza.
HATÁSVIZSGÁLAT
A hatásvizsgálat során vizsgálva volt:
Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás:
A rendelet elsődleges célja a környezet védelme, így bár néhány állampolgár számára anyagilag
többletterhet jelent, azonban ez a többletteher a társadalom többségének érdekeit szolgálja.
Az új rendelet megalkotása önmagában nem eredményez költségvetési többletbevételt.
Környezet- és egészségügyi hatása:
A rendelet környezetvédelmi hatása jelentős, mivel a talajterhelési díjat azoknak a
kibocsátóknak kell megfizetniük, akik nem kötöttek rá a közcsatornára, noha a lehetőség
adott. Az általuk befizetett talajterhelési díjat az önkormányzat elkülönített környezet védelmi
alapjába kell befizetni, mely összeg csak a jogszabályban meghatározott környezetvédelmi
célokra használható fel. A rendelet célja az lakosság környezetének egészségesebbé tétele.
Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:
A rendeletben foglaltaknak adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs.
Jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következménye:
A rendelet elfogadásával megteremtődik a felsőbb jogszabályokkal való összhang.
Személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételei:
A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi és szervezeti feltételek adottak.

