Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2015. (X.7.) önkormányzati rendelete
a talajterhelési díjról
Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló
2003. évi LXXXIX. törvény 21/A. § (2) bekezdésében és 26. § (4) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
I. Fejezet
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya Szakonyfalu Község Önkormányzata közigazgatási területén a helyi
vízgazdálkodási hatósági engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelvezetést, ideértve az
egyedi zárt szennyvíztárolót, alkalmazókra terjed ki, akik a műszakilag rendelkezésre álló
közcsatornára nem kötöttek rá (a továbbiakban: Kibocsátó).
II. Fejezet
Adatszolgáltatási és eljárási szabályok
2. § (1) Az önkormányzat részére a települési szennyvízhálózat üzemeltetője a kibocsátása és
ellenőrzése érdekében adatot szolgáltat:
a) a tárgyévet követő év február 28. napjáig a kibocsátók tárgyévi vízfogyasztásáról,
korrigálva a locsolási kedvezmény mennyiségével, valamint az ivóvízvezeték meghibásodása
következtében elszivárgott vízmennyiséggel;
b) negyedévet követő hónap 5. napjáig a kibocsátók köréről.
(2) A talajterhelési díj megállapításával összefüggő személyes adatokat az önkormányzati
adóhatóság a kibocsátó azonosítására, a bevallások ellenőrzésére használhatja fel.
(3) A talajterhelési díj fizetésére kötelezett Kibocsátótól, valamint a talajterhelési díjfizetésére
vonatkozó díjmentességben részesülő személyekről az önkormányzati adóhatóság
nyilvántartást vezet.
Díjmentesség
3. § Kérelemre, tárgyévre mentesíthető a talajterhelési díj megfizetése alól a természetes
személy kibocsátó, ha:
a) családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a kérelem benyújtásakor érvényes
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át.
b) egyedülálló és jövedelme nem haladja meg a kérelem benyújtásakor érvényes öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át.
Bejelentkezés, bevallás, a talajterhelési díj megfizetése
4. § (1) A Kibocsátó a tárgyévet követő március 31-ig köteles jelen rendelet 1. melléklete
szerinti nyomtatványon bevallást tenni.
(2) Az évközi változások esetén a díj fizetési kötelezettségek keletkezéséről, illetve
megszűnéséről a változás időpontját követő hónap 15. napjáig kell bejelentést tenni.
(3) A (2) bekezdésben foglalt esetben a bevallást – a tárgyévi tényleges fogyasztás alapján
a) díj fizetési kötelezettség keletkezése esetén tárgyévet követő év március 31. napjáig,

b) díj fizetési kötelezettség megszűnése esetén a változás időpontját követő hónap 15. napjáig
kell benyújtani.
(4) A talajterhelési díjat az önkormányzat 72100488-11073172 Talajterhelési díj számlája
javára postautalványon kell megfizetni.
Ellenőrzési szabályok
5. § (1) Az önkormányzati adóhatóság ellenőrizheti a kibocsátók által benyújtott bevallások
valódiságát. Az ellenőrzések során először az adatszolgáltatásra kötelezett szolgáltató által
rendelkezésre bocsátott adatokat veti össze a kibocsátók bevallásával.
(2) Az adóhatóság ellenőrizheti azt, hogy a kibocsátók eleget tettek-e bevallási, díjmegállapítási és díjfizetési kötelezettségüknek.

III. Fejezet
Záró rendelkezések
6. § (1) Ez a rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba.
(2) Hatályát veszti Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének a
talajterhelési díjról szóló 8/2014. (VIII.25.) önkormányzati rendelete.

Szakonyfalu, 2015. október 01.

Rogán Valéria
polgármester

Szukicsné Skaper Mónika
jegyző

Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetése 2015. október 07-én megtörtént.
Szukicsné Skaper Mónika
jegyző

Melléklet a 7/2015. (X.07.) önkormányzati rendelethez

BEVALLÁS
a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez
kapcsolódó talajterhelési díjhoz

20 . . . . évről

I.

A díjfizető (kibocsátó):

Neve:

____________________________________________________________

Születési helye: _______________________________________..........._______________
Születési ideje:

____________

év

___________ hó

_________

nap

Anyja születési családi és utóneve: ____________________________________________
Adóazonosító jele:

______________________, Adószáma: _____________________

Statisztikai számjele:

_____________________________________________________

Lakóhelye:

__________________________________________ város, község

____________________közterület______közterület jellege____hsz.___ép.__lh._em_ajtó
Levelezési címe:

__________________________________________ város, község

___________________közterület_______közterület jellege_____hsz.__ép.__lh._em_ajtó
Telefonszáma: _____________________, e-mail címe: ____________________________
II.

A díjfizetéssel érintett ingatlan:

Címe:

__________________________________________________ város, község

_____________________közterület_______közterület jellege____hsz.__ép.__lh._em_ajtó
Helyrajzi száma:
III.

__________________/___________

Az ingatlan tulajdonosának (Akkor kell kitölteni, ha nem azonos a díjfizetővel.):

Neve (cégneve)

______________________________________________________

Születési helye: _____________________________________________________________
Születési ideje:

__________

év

_______

hó

_________

nap

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 kell beírni!)
____________m3
2. Külön jogszabály alapján a locsolásra felhasznált vízmennyiség:

____________m3

3. Szennyvízszállításra feljogosított szervezet által igazoltan elszállított
____________m3

szennyvíz mennyisége:
4. Az önkormányzati rendelet szerinti mentes vízmennyiség:

____________m3

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

_____________m3

6. A talajterhelési díj egységmértéke:

1 200 Ft/m3

7. Területérzékenységi szorzó:

1,5

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

____________ Ft

9. Az önkormányzati rendelet szerinti díjkedvezmény:

____________ Ft

10. Fizetendő talajterhelési díj:

____________ Ft

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Dátum: __________________ (helység) ___________ év ________ hó _________ nap
ph.

____________________________________________
az adózó vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása

