ÖNKORMÁNYZATI RENDELET-TERVEZET

ELŐTERJESZTÉS
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2014. május 21-i ülésének
4. napirendi pontjához
Tisztelt Képviselő-testület!
Velem Község Önkormányzat Képviselőtestületének a helyi vízgazdálkodási hatósági
jogkörbe
tartozó
szennyvízelvezetéshez
kapcsolódó talajterhelési díjjal kapcsolatos
adatszolgáltatási és eljárási szabályokról szóló
8/2004. (VI.22.) önkormányzati rendelete (a
továbbiakban:
ÖR.)
felülvizsgálata
megtörtént, melynek során megállapítottuk,
hogy
jogszabály-szerkesztési
elveket
figyelembe véve az ÖR. helyett új rendelet
megalkotására van szükség.
A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi
LXXXIX. törvény (a továbbiakban: törvény)
21/A. § felhatalmazása alapján a helyi
vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó
szennyvízelhelyezéshez
kapcsolódó
talajterhelési díjjal kapcsolatos megállapítási,
bevallási,
befizetési,
ellenőrzési,
adatszolgáltatási,
eljárási
szabályokat,
valamint a díjkedvezmények és mentességek
eseteit a települési önkormányzat rendeletben
állapítja meg.
A talajterhelési díj alanya:
A törvény 11. §-a értelmében 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.
Nem terheli díjfizetési kötelezettség azt a
kibocsátót, aki külön jogszabályok szerint
egyedi szennyvíz elhelyezési kislétesítményt,
illetve egyedi szennyvíztisztító kisberendezést
alkalmaz.
Ahol nincs kiépített közcsatorna, ott
díjfizetési kötelezettség nem áll fenn.
A talajterhelési díj mértéke:
A törvény 12. §-a értelmében a talajterhelési
díj mértékét meghatározza:
- a talajterhelési díj alapja,
- az egységdíj,

- valamint a település közigazgatási
területére vonatkozó területérzékenységi
szorzó.
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.
A talajterhelési díj egységdíjának
mértéke:
2012. február 1-jétől: 1.200,- Ft/m3.
A talajterhelési díj kiszámításának képletét a
törvény 3. számú melléklete tartalmazza, a
területérzékenységi szorzó nagyságát pedig a
melléklet 1. számú táblázata mutatja.
A törvény 3. számú mellékletéhez
kapcsolódóan a felszín alatti víz állapota
szempontjából érzékeny területeken levő
települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII.
25.) KvVM rendelet melléklete rendelkezik a
települések területérzékenységi szempontból
történő besorolásáról.
E szerint Velem fokozottan érzékeny
kategóriába tartozik, így területérzékenységi
szorzója 3-as, azaz a díj mértéke m3-enként
3.600,- Ft.
A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a
kibocsátónak, a díj alanyának minden
köbméter felhasznált vízmennyiséget 1.200 x
3-mal, azaz 3.600-zal kell szorozni. Pl. 100
m3 éves fogyasztás esetén a fizetendő díj
összege: 360.000,- Ft.
Díjmentesség:
A kibocsátónak lehetősége van arra, hogy
szerződést kössön a Vasivíz Zrt.-vel locsolási
célú
felhasználásra,
így
ezzel
a
vízmennyiséggel csökkenthető a talajterhelési
díj alapja. Erre tekintettel azonban szűkítettük
a díjmentesség lehetőségeit. A korábbi
szabályozás szerint: „Mentes a kibocsátó
nyilatkozata alapján az a természetes személy
kibocsátó, aki új lakóházat épít, a használatba
vételi engedély jogerőre emelkedéséig, vagy a
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használatba
vétel
tudomásul vételéig.”.

építéshatóság

általi

Továbbra is mentes a talajterhelési
díjfizetési kötelezettség alól
a) a 70. életévét betöltött, egyedül élő, a
lakcímnyilvántartás szerint Velem
község
területén
lakóhellyel
rendelkező magánszemély,
b) akinek
az
éves
korrigált
vízfogyasztása nem éri el az 5 m³-t,
c) akinek a kérelem benyújtásának
hónapját közvetlenül megelőző hat
hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi
átlaga nem haladja meg a mindenkori
öregségi nyugdíjminimum 150%-át;
egyedülálló, egyedül élő vagy
gyermekét egyedül nevelő esetén
200%-át.
Bevallási kötelezettség:

Az önkormányzati adóhatóság részére a
Vasivíz Zrt. minden év február 28-ig
megküldi a felhasznált vízmennyiséget és a
kibocsátók adatait tartalmazó összefoglaló
táblázatát, valamint az időközben a
közcsatornára rákötöttek névsorát.
A kibocsátót önadózóként az adóévet
követő év március 31-éig terheli bevallási és
befizetési kötelezettség az önkormányzati
adóhatóság felé.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy
az előterjesztést megtárgyalni, és a rendelettervezetet elfogadni szíveskedjen.
Velem, 2014. május 15.
Dr. Zalán Gábor s.k.
jegyző
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Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének
/2014. (V.22.) önkormányzati rendelete
a talajterhelési díjról
Velem községi Önkormányzat Képviselőtestülete 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:
1. A rendelet hatálya
1. §
A rendelet hatálya Velem községi
Önkormányzat közigazgatási területén a helyi
vízgazdálkodási
hatósági
engedélyezés
hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést,
ideértve az egyedi zárt szennyvíztárolót,
alkalmazókra terjed ki, akik a műszakilag
rendelkezésre álló közcsatornára nem kötöttek
rá (a továbbiakban: kibocsátó).
2. Adatszolgáltatási és eljárási szabályok
2. §
(1) Az önkormányzat részére a települési
szennyvízhálózat üzemeltetője a kibocsátó
azonosítása és ellenőrzése érdekében adatot
szolgáltat:
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 a kibocsátó
azonosítására, a bevallások ellenőrzésére
használhatja
fel
az
önkormányzati
adóhatóság.
(3) A talajterhelési díj fizetésére kötelezett
kibocsátókról, valamint a talajterhelési díj
fizetésére
vonatkozó
díjkedvezményben

részesülő személyekről az önkormányzati
adóhatóság nyilvántartást vezet.
3. Díjmentesség
3. §
Mentes
a
talajterhelési
díjfizetési
kötelezettség alól
d) a 70. életévét betöltött, egyedül élő, a
lakcímnyilvántartás szerint Velem
község
területén
lakóhellyel
rendelkező magánszemély,
e) akinek
az
éves
korrigált
vízfogyasztása nem éri el az 5 m³-t,
f) akinek a kérelem benyújtásának
hónapját közvetlenül megelőző hat
hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi
átlaga nem haladja meg a mindenkori
öregségi nyugdíjminimum 150%-át;
egyedülálló, egyedül élő vagy
gyermekét egyedül nevelő esetén
200%-át.
4. Bejelentkezés, bevallás és a díj
megfizetése
4. §
(1) A kibocsátó a díjfizetési kötelezettség
teljesítése
érdekében
köteles
az
önkormányzati adóhatósághoz az 1-2.
melléklet
szerinti
formanyomtatványon
bejelentkezni. A kibocsátó bejelentési
kötelezettségét
a
szennyvízkibocsátás
megkezdését követő 15 napon belül köteles
teljesíteni.
(2) A bevallást a 3-4. melléklet szerinti
formanyomtatványon kell teljesíteni.
(3) A talajterhelési díjat Velem községi
Önkormányzat Talajterhelési díj 1174705115423610-03920000 számú számlájára kell
megfizetni. Az önkormányzat talajterhelési díj
számláján rendelkezésre álló összeget
negyedévente, a negyedévet követő hónap 10.
napjáig a települési környezetvédelmi alap
javára kell átutalni.
5. Záró rendelkezések
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5. §
(1) Ez a rendelet 2014. július 1-jén lép
hatályba.
(2) Hatályát veszti Velem Község
Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi
vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó
szennyvízelvezetéshez
kapcsolódó
talajterhelési
díjjal
kapcsolatos
adatszolgáltatási és eljárási szabályokról szóló
8/2004. (VI.22.) önkormányzati rendelete.

Velem, 2014. május 15.
Szél Józsefné s.k.
polgármester

Dr. Zalán Gábor s.k.
jegyző
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1. melléklet a .../2014. (V.22.) önkormányzati rendelethez
Bejelentés
talajterhelési díjhoz magánszemély részére
1. Kibocsátó neve: .........................................................................................................................
2. Születési családi és utóneve: .....................................................................................................
3. Adóazonosító jele: .....................................................................................................................
4. Születési helye és ideje: ............................................................................................................
5. Lakcíme: ....................................................................................................................................
6. Fogyasztási hely címe: ..............................................................................................................
7. Talajterhelési díj alapja:
201….. évben a kibocsátó által fogyasztott teljes vízmennyiség …………………. m3
8. Díjalap csökkentő tényezők:
a) ivóvízvezeték meghibásodása következtében elszivárgott vízmennyiség ……..........…. m3
b) locsolási célú felhasználás …………... m3
c) szennyvíztárolóból elszállított, számlákkal igazolt mennyiség, melyet olyan arra
feljogosított szervezet szállíttat el, amely a folyékony hulladék jogszabályi előírások szerinti
elhelyezését igazolja …….…. m3
d) önkormányzati rendeletben foglalt mentesség, kedvezmény ……………….
9. Talajterhelési díj egységdíjának mértéke (E) 1.200,- Ft/m3
Díjfizetési alap (A) …….……. m3
Területérzékenységi szorzó (T): ……………… (a hatóság tünteti fel)
Tárgyévi talajterhelési díj mértéke: E x A x T = ……….……… Ft
Kelt, ………………………
………………………………
Aláírás

A hatóság tölti ki:
A beérkezés napja: …………………………..
Az átvevő aláírása: …………………………..
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2. melléklet a .../2014. (.......) önkormányzati rendelethez
Bejelentés
talajterhelési díjhoz nem magánszemély részére
1. Kibocsátó elnevezése, rövidített cégneve: ................................................................................
2. Székhely címe: ..........................................................................................................................
3. Adószáma: .................................................................................................................................
4. Statisztikai számjele: .................................................................................................................
5. Képviselőjének neve, címe: ......................................................................................................
6. Fogyasztási hely címe: ..............................................................................................................
7. Talajterhelési díj alapja:
201….. évben a kibocsátó által fogyasztott teljes vízmennyiség …………………. m3
8. Díjalap csökkentő tényezők:
a) ivóvízvezeték meghibásodása következtében elszivárgott vízmennyiség ……..........…. m3
b) locsolási célú felhasználás …………... m3
c) szennyvíztárolóból elszállított, számlákkal igazolt mennyiség, melyet olyan arra
feljogosított szervezet szállíttat el, amely a folyékony hulladék jogszabályi előírások szerinti
elhelyezését igazolja …….…. m3
9. Talajterhelési díj egységdíjának mértéke (E) 1.200,- Ft/m3
Díjfizetési alap (A) …….……. m3
Területérzékenységi szorzó (T): ……………… (a hatóság tünteti fel)
Tárgyévi talajterhelési díj mértéke: E x A x T = ……….……… Ft
Kelt, ………………………
………………………………
Cégszerű aláírás

A hatóság tölti ki:
A beérkezés napja: …………………………..
Az átvevő aláírása: …………………………..
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3. melléklet a .../2014. (.......) önkormányzati rendelethez
Bevallás
talajterhelési díjhoz magánszemély részére
1. Kibocsátó elnevezése, rövidített cégneve: ................................................................................
2. Székhely címe: ..........................................................................................................................
3. Adószáma: .................................................................................................................................
4. Statisztikai számjele: .................................................................................................................
5. Képviselőjének neve, címe: ......................................................................................................
6. Fogyasztási hely címe: ..............................................................................................................
7. Talajterhelési díj alapja:
201….. évben a kibocsátó által fogyasztott teljes vízmennyiség …………………. m3
8. Díjalap csökkentő tényezők:
e) ivóvízvezeték meghibásodása következtében elszivárgott vízmennyiség ……..........…. m3
f) locsolási célú felhasználás …………... m3
g) szennyvíztárolóból elszállított, számlákkal igazolt mennyiség, melyet olyan arra
feljogosított szervezet szállíttat el, amely a folyékony hulladék jogszabályi előírások szerinti
elhelyezését igazolja …….…. m3
h) önkormányzati rendeletben foglalt mentesség, kedvezmény ……………….
9. Talajterhelési díj egységdíjának mértéke (E) 1.200,- Ft/m3
Díjfizetési alap (A) …….……. m3
Területérzékenységi szorzó (T): ……………… (a hatóság tünteti fel)
Tárgyévi talajterhelési díj mértéke: E x A x T = ……….……… Ft
10. Tárgyévben előlegként befizetett összeg: .......................................................... Ft
11. Március 31-éig még befizetendő összeg: ........................................................... Ft
12. Visszaigényelhető összeg: .................................................................................. Ft
Kelt, ………………………
………………………………
aláírás
A hatóság tölti ki:
A beérkezés napja: …………………………..
Az átvevő aláírása: …………………………..
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4. melléklet a .../2014. (.......) önkormányzati rendelethez
Bevallás
talajterhelési díjhoz nem magánszemély részére
1. Kibocsátó neve: .........................................................................................................................
2. Születési családi és utóneve: .....................................................................................................
3. Adóazonosító jele: .....................................................................................................................
4. Születési helye és ideje: ............................................................................................................
5. Lakcíme: ....................................................................................................................................
6. Fogyasztási hely címe: ..............................................................................................................
7. Talajterhelési díj alapja:
201….. évben a kibocsátó által fogyasztott teljes vízmennyiség …………………. m3
8. Díjalap csökkentő tényezők:
i) ivóvízvezeték meghibásodása következtében elszivárgott vízmennyiség ……..........…. m3
j) locsolási célú felhasználás …………... m3
k) szennyvíztárolóból elszállított, számlákkal igazolt mennyiség, melyet olyan arra
feljogosított szervezet szállíttat el, amely a folyékony hulladék jogszabályi előírások szerinti
elhelyezését igazolja …….…. m3
l) önkormányzati rendeletben foglalt mentesség, kedvezmény ……………….
9. Talajterhelési díj egységdíjának mértéke (E) 1.200,- Ft/m3
Díjfizetési alap (A) …….……. m3
Területérzékenységi szorzó (T): ……………… (a hatóság tünteti fel)
Tárgyévi talajterhelési díj mértéke: E x A x T = ……….……… Ft
10. Tárgyévben előlegként befizetett összeg: .......................................................... Ft
11. Március 31-éig még befizetendő összeg: ........................................................... Ft
12. Visszaigényelhető összeg: .................................................................................. Ft
Kelt, ………………………
………………………………
cégszerű aláírás
A hatóság tölti ki:
A beérkezés napja: …………………………..
Az átvevő aláírása: …………………………..

