Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének
10/2004.(VII.27.) rendelete
a talajterhelési díjról.
/egységes szerkezetben/
Ipolytölgyes
községi
Önkormányzat
Képviselő-Testülete
a
helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv.16.§ (1) bekezdése alapján,
valamint a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. tv. (
továbbiakban: Ktdt.) 21.§ (2) bekezdésében, és a 26. § (4) bekezdésben kapott
felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja.
A rendelet hatálya
1.§
(1) E rendelet személyi hatálya a környezet védelmének általános
szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. 2.§ (2) bekezdése alapján azokra a
természetes és jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezetekre ( továbbiakban kibocsátók ) terjed ki, akik vagy amelyek a
műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem kötnek rá, és a helyi
vízgazdálkodási hatósági engedélyezés alapján szennyvízelhelyezést
alkalmaznak.
(2) A rendelet területi hatálya Ipolytölgyes község Önkormányzatának
illetékességi területén belül a műszakilag rendelkezésre álló csatornával
ellátott területekre terjed ki.
Talajterhelési díj alapja, mértéke, egységdíj
2.§
(1) A talajterhelési díj mértékét a talajterhelési díj e rendelet 2.§ (2)
bekezdésében meghatározott alapja, a 2.§ (3) bekezdésében
meghatározott egységdíj, valamint a területérzékenységi és
veszélyeztetettségi szorzó határozza meg.
TTD=ExAxTxV
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TTD: a fizetendő éves talajterhelési díj
E: egységdíj
A: díjfizetési alap (m3)
T: területérzékenységi szorzó
V: veszélyeztetési szorzó
(2) A talajterhelési díj alapja a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe
tartozó szennyvízelhelyezés esetén a szolgáltatott víz mennyisége,
csökkentve az ivóvíz meghibásodása miatt elszivárgott, illetve külön
jogszabály szerint locsolási célú felhasználásra figyelembe vett
vízmennyiséggel.
(3) ***A talajterhelési díj egységdíjának mértéke: 1.200 Ft/m3.
(4) *Ipolytölgyes község területérzékenységi szorzója: 1,5.
(5) A talajterhelési díj alapja csökkenthető azzal a számlákkal igazolt
mennyiséggel, amelyet a kibocsátó szennyvíztározójából olyan, arra
feljogosított szervvel szállíttat el, amely a folyékony hulladék
jogszabályi előírások szerinti elhelyezését igazolja.
(6) A talajterhelési díj számításának részletes szabályait a 2003. évi
LXXXIX. tv. 3. számú melléklete határozza meg.

Adatszolgáltatási és eljárási szabályok
3.§
(1) A kibocsátó a talajterhelési díjfizetési kötelezettségéről évente, a
tárgyévet követő év március 31. napjáig Perőcsény-Ipolytölgyes
községek Körjegyzőjéhez, mint önkormányzati adóhatósághoz (
továbbiakban: körjegyző ) tesz bevallást.
(2) A települési szennyvíz-csatornamű üzemeltetője a körjegyző részére a
kibocsátó azonosítási és ellenőrzése érdekében adatokat szolgáltat:
- tárgyévet követő év február 28. napjáig a kibocsátók tárgyévi vízfogyasztásáról,
- korrigálva a locsolási kedvezménnyel,
- valamint az ivóvízvezeték meghibásodása következtében
elszivárgott vízmennyiséggel.
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(3) A talajterhelési díj megállapításával összefüggő személyes adatokat a
körjegyző a kibocsátó azonosítására, a bevallások ellenőrzésére használja
fel.
(4) A talajterhelési díj fizetésére kötelezett kibocsátókról, valamint a
talajterhelési díj fizetésére vonatkozó díjmentességben részesülő
személyekről a körjegyző nyilvántartást vezet.
(5) A körjegyző a kibocsátót terhelő talajterhelési díj mértékét és a fizetés
módját a Ktdt. 25.§-ában meghatározott rend szerint határozatban
állapítja meg.
A talajterhelési díjfizetési kötelezettség megszűnése
4.§
A kibocsátó a talajterhelési díjfizetési kötelezettsége megszűnik azon negyedév
első napján, amelyet megelőző negyedév utolsó napjáig ráköt a műszakilag
rendelkezése álló közcsatornára, és azt a közüzemi szolgáltatóval megkötött
szerződéssel igazolja.
Díjmentesség
5.§
(1) A kibocsátó kérelmére a tárgyévben talajterhelési díj megfizetése alól
mentes az az egyedülálló személy aki 70. életévét betöltötte, továbbá a
jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 200
%-át. A díjmentességre a kérelmező a 70. életév betöltését követő
negyedév első napjától jogosult, amennyiben a többi feltételnek megfelel.
(2) Kérelem alapján mentes a talajterhelési díj fizetésének kötelezettsége alól
az a kibocsátó, aki háztartásában három vagy annál több gyermeket
nevel, gyermekét egyedül nevelő szülő esetén kettő vagy annál több
gyermeket nevel, feltéve, hogy a családban az egy főre jutó jövedelem
nem haladja meg, a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 200 %-át. A
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mentesség a kibocsátót annak a negyedévnek az első napjától illeti meg,
amelyet megelőzően a harmadik, gyermekét egyedül nevelő szülő
esetében a második kiskorú gyermeket nevelni kezdi. A mentesség
megszűnik azon év december 31. napján, amely évben a kibocsátó által
háztartásában nevelt kiskorú gyermekek száma az e bekezdésben
meghatározott mentességre jogosító szám alá csökken.
(3) 2004. évben nem terheli díjfizetési kötelezettség a lakossági kibocsátókat.
(4) A rendeletben meghatározott díjmentességek iránti kérelmet első ízben
2005. február 28. napjáig a körjegyzőhöz lehet benyújtani, aki a
kérelemről határozattal dönt.
Eljárási szabályok
6.§
(1) A talajterhelési díj megfizetésére, bevallására az ezekhez kapcsolódó
jogkövetkezményekre, a megállapításhoz és a beszedéshez való jog
elévülésére, pénzügyi ellenőrzésre, valamint végrehajtására az e
rendeletben nem szabályozott kérdésekben az adózás rendjéről szóló
2003. évi XCII. Törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
(2) A 2003. évre vonatkozó adatokat tartalmazó bevallást 2004. szeptember
30-ig köteles benyújtani a kibocsátó.
(3) A talajterhelési díjat negyedévente köteles megfizetni a kibocsátó. Az
első talajterhelési díj időarányos részét ( 2004. augusztus 1. és 2004.
szeptember 30-ig terjedő időszakra ) 2004. október 15-ig kell teljesíteni.
Értelmező rendelkezések
7.§
Kibocsátó: a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII.
tv. 2.§ (2) bekezdésére és a Ktdt. 2.§-ára figyelemmel minden természetes
személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki a
műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá és helyi
vízgazdálkodási hatósági engedélyezés alapján szennyvíz-elvezetést alkalmaz.
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Műszakilag rendelkezésre álló közcsatorna: amely lehetővé teszi – műszaki
kialakításánál, elhelyezkedésénél fogva – a rácsatlakozást.
Jövedelem: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször
módosított 1993. évi III. tv. 4.§ (1) bekezdés a) pontjában meghatározott
jövedelem.
Egyedülálló: az a személy, aki egyszemélyes háztartásban lakik.
Záró rendelkezések
8.§
(1) Ez a rendelet 2004. augusztus 1-én lép hatályba.
(2) ** E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló,. Az Európai Parlament és
a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.
Ipolytölgyes, 2004. július 19.

D u d á s Nándor
M a l i k Péterné
Polgármester
körjegyző
A rendelet 2004. augusztus 27. napján került kihirdetésre.
M a l i k Péterné
körjegyző
*Módosította a 7/2005. (VI.7.) sz. KT. rendelet.
Kihirdetve 2005.VI.7.
Hatályba lépésének napja: 2005. január 1.
** Módosította a 12/2008. (XI.21.) sz. rendelet hat. lépés napja: 2008. nov.21.
***Módosította a 8/2012.(V.30.) önkorm. rendelet hatályba lép: 2012.05.30.

1. számú melléklet.

NYILATKOZAT
a helyi vízgazdálkodási hatósági engedélyezés alapján történő
szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díj fizetési kötelezettségről.

Alulírott………………………………………………………(
továbbiakban
kibocsátó ) ……………………………………………………..szám alatti lakos
bejelentem, hogy a rendelkezésre álló közcsatornára nem kötöttem rá, a
közüzemi szolgáltatóval szennyvízcsatorna használatra szerződés nem kötöttem.
Személyes adatok:
Név ( cégnév) :………………………………………………………………….
Születéskori név:………………………………………………………………..
Születési hely: …………………………..Születési idő: ………………………..
Adóazonosító jel: ………………………..Adószám: ………………………….
A talajterhelési díjfizetésében érintett ingatlan pontos címe:
2633 Ipolytölgyes, ………………………utca………………………..szám.
A talajterhelési díj fizetésére kötelezett kibocsátó levelezési címe, ha nem
azonos a talajterhelési díj fizetésével érintett ingatlan címével.:
………………………………………………………………………………..
A
talajterhelési
díjfizetési
……………….év……………..hó………….napjától áll fenn.

kötelezettségem

Ipolytölgyes, 200 ……………………..hó…………….nap

………………………………………

kibocsátó aláírása
2.számú melléklet
BEVALLÁS
a 200 . évi talajterhelési díjról.
Kibocsátó neve: ………………………………………………………………….
A
talajterhelési
díj
fizetésében
érintett
ingatlan
címe:
…………………………………………………………………………………..
A
talajterhelési
díj
fizetésére
kötelezett
kibocsátó
levelezési
címe:…………………………………………………………………………….
Adóazonosító jele/adószáma: …………………………………………………..
1. Talajterhelési díj alapja:

I.n.év II.n.év III.n.év

IV.n.év Összesen

2. Szolgáltatott víz mennyisége m3…………………………………………………………….
Ebből:
- vezeték meghibásodása miatt
elszivárgott víz elismert mennyisége……………………………………………………….
- locsolási célú felhasználásra
elismert vízmennyiség…………………………………………………………………….
- folyékony hulladék jogszabályi
előírások szerint elszállított
mennyisége, számla szerint…………………………………………………………………
Összesen:………………………………………………………………………………………
3. Talajterhelési díj:

…………….

4. 200 . évi fizetendő díj mértéke
(200 . évben a talajterhelési díj
40 %-a.)

……………

5. Fizetendő díjelőlegek összege:………………………………………………………………
6. Elszámolandó díj összege
( az éves fizetendő díj és a
fizetett díjelőlegek különbsége )

…………….

7. A bevallással egyidejűleg még fizetendő díj összege:

…………….

8. A bevallással egyidejűleg visszajáró díj összege:

…………….

Ipolytölgyes, 200 .
………………………………………….

kibocsátó aláírása
3.számú melléklet

NYILATKOZAT
a bevallással egyidejűleg visszajáró díj összegéről

a) A visszajáró összeg kiutalását kérem:

(

)

aa) Számlavezető pénzintézet neve:………………………………………………
Számla száma:……………………………………………………………….
ab) Név: …………………………………………………………………………
Lakcím: ……………………………………………………………………..

b) Az összeget a következő időszakok díjfizetésére előlegként a szálán kívánom
hagyni:
(
)

Kérjük, hogy a válaszának megfelelő (
) –be tegyen „X” jelet, és szükség
szerint a kipontozott részt értelemszerűen szíveskedjék kitölteni.
Ipolytölgyes……………………………….
…………………………………….
kibocsátó aláírása

4. számú melléklet

NYILATKOZAT
a talajterhelési díjfizetési kötelezettség megszűnéséről

Alulírott …………………………………………………………..név
…………………………………………..szám alatti lakos nyilatkozom, hogy az
2633 Ipolytölgyes …………………………………………………………szám
alatti ingatlant a rendelkezésre álló közcsatornára rákötöttem, a közüzemi
szolgáltatóval szennyvízcsatorna használatra szerződést kötöttem.
A közüzemi szerződés száma:
A közüzemi szerződés kelte:
A nyilatkozatban foglaltak a valóságnak megfelelnek.

Ipolytölgyes, 200 …………………………………………

…………………………………….
aláírás

