
Valkó Nagyközség Önkormányzat
/~/2014. (XI.2:r.) számú rendelete

a talajterhelési díjról

Valkó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény (továbbiakban: Ktd.) 2l/A. § (2)
bekezdésében és a 26. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli
el:

A rendelet hatálya

1. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed arra a környezethasználóra, aki az engedélyhez kötött
környezethasználata során a környezet terhelésével járó anyagot bocsát a környezetbe (a
továbbiakban: kibocsátó).

(2) A rendelet hatálya Valkó Nagyközség közigazgatási területén azokra a kibocsátókra
terjed ki, akik a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem kötnek rá.

A talajterhelési díj

2. §

(1) A ktd-ben meghatározott kibocsátó a talajterhelési díjfizetési kötelezettségről a tárgyévet
követő év március 31-ig bevallást tesz a Valkó Nagyközségi Polgármesteri Hivatal számára.
(1. számú melléklet)

(2) 2015. évre vonatkozóan az (1) bekezdés szerinti bevallás határidej e 2016. március 31.

(3) A talaj terhelési díj bevallások ellenőrzéséhez a közműves ivóvíz-ellátást végző

közszolgáltató (továbbiakban: közszolgáltató) a polgármesteri hivatal részére az alábbi
adatokat szolgáltatja:

a) a tárgyévi adatokat: az érintett ingatlanok azonosító adatait, az ivóvíz díjfizető adatait, az
ingatlanra számlázott ivóvíz éves mennyiségét, a számlázott locsolóvíz levonásával a rákötést
követő év február 20. napjáig,

b) a szennyvízcsatornára történt rákötések pontos időpontját, az ezen időpontot megelőző

töredék év vízfelhasználását a locsolóvíz levonásával az év során folyamatosan, a rákötést
követő hónap 20. napjáig.



A talajterhelési díj mértékének meghatározása

3. §

(1) A talajterhelési díj mértékét a (2) bekezdésben meghatározott talajterhelési díj alapja, a
(4) bekezdésben meghatározott egységdíj , valamint a területérzékenységi szorzó szorzata
határozza meg.

(2) A szennyvizet kibocsátó a talajba juttatott környezetterhelő szennyvíz minden
köbmétere után talajterhelési díjat köteles fizetni.

(3) A talajterhelési díj alapj a a szolgáltatott, vagy egyedi vízbeszerzés esetében átalány
alapj án meghatározott víz mennyisége.

(4) Azon kibocsátók, akiknek a vízfelhasználása mérési lehetőség hiányában nem
állapítható meg, a talajterhelési díj alapjaként SO liter/fő/nap vízmennyiséget kötelesek
figyelembe venni. A talajterhelési díj alapja csökkenthetőa Ktd-ben leírtak szerint.

(S) A talajterhelési díj alapja:

a.) a szolgáltatott víz mennyisege, csökkentve az ivóvízvezeték meghibásodása
következtében igazoltan elszivárgott, illetve külön j ogszabály szerint locsolási célú
felhasználásra figyelembe vett vízmennyiséggel, továbbá

b.) mérési lehetőség hiányában, az átalány alapján meghatározott víz mennyisege,
csökkentve a külön jogszabály szerinti locsolási célú felhasználásra figyelernbe vett
víz mennyiségével.

(6) A talaj terhelési díj alapja csökkenthető azzal a számlákkal igazolt mennyiséggel,
amelyet a kibocsátó szennyvíztárolójából olyan arra feljogosító szervezettel szállíttat el,
amely a folyékony hulladék jogszabályi előírások szerinti elhelyezését igazolja.

(7) A talajterhelés díj egységdíjának mértékét a Ktd. 12. § (3) bekezdése 1.200,- Ft/m3-
ben határozza meg.

(8) Valkó nagyközség közigazgatási területére vonatkozó területérzékenységi szorzó: 1,S
A szorzót "A felszín alatt víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések
besorolásáról" szóló 27/2004. (XII.2S.) KvVM rendelet mellékelte és a Ktd. 3. számú
melléklete állapította meg.



(9) A jegyző a kibocsátót terhelő talajterhelési díj mértékét határozatban állapítja meg a
Ktd. 12. §-ában meghatározottak szerint.

(10) A polgármesteri hivatal a kibocsátók általi vízfogyasztásrólleadott bevallást ellenőrzés
céljából összeveti a szolgáltató által megküldött vízfogyasztási listával.

(11) A talajterhelési díjat a Valkó Nagyközségi Önkormányzat 11742049-15391652
10030008 szárnú Környezetvédelmi Alap elnevezésű számlájára kell befizetni.

Kedvezmények, mentességek

4. §

(1) A kibocsátó külön jogszabályban meghatározott esetben mentesül a talajterhelési díj
megfizetése alól.

(2) A kibocsátó a Ktd-ben meghatározott esetben csökkentett talajterhelési díj megfizetésére
köteles.

(3) 70 %-os díjkedvezmény illeti meg azt a magánszemély kibocsátót, akinek az ingatlanán a
méréssel igazolt éves vízfogyasztás a 20 m3-t nem haladja meg. A díjkedvezmény igazolására
a szolgáltató részéről az önkormányzati adóhatóság részére megküldött éves kimutatás
szolgál.

(4) 50 %-os díjkedvezmény állapítható meg annak a magánszemélynek, aki megfelel az alábbi
feltételeknek:

a) családban élők esetén a háztartás egy főre eső átlagos nettő havi jövedelme nem
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (nyugdíjminimum)
150 %-át,

b) egyedülálló esetén az egy főre eső átlagos nettő havi jövedelme nem haladja meg a
nyugdíjminimum 200 %-át.

A kedvezmény érvényesítéséhez csatolni kell a bevallással egyidejűleg a rendelet 2. számú
mellékletében szereplő nyilatkozatot.

(5) Nem terheli talajterhelési díj fizetésének kötelezettsége a kibocsátót a Ktd. 11. § (2)
bekezdésében meghatározottak szerint.

(6) Nem terheli díjfizetési kötelezettség az (5) bekezdésben felsorolt eseteken túl azt a
lakossági kibocsátót:

a.) akinek ingatlana csak kerti csappal rendelkezik



b.) akinek az ingatlanán a méréssel igazolt éves vízfogyasztása nem haladja meg a 10 m3
t. E m3 feletti fogyasztás esetén - a kedvezmények figyelembevétel - a teljes
fogyasztás után terheli a díjfizetési kötelezettség.

(7) Az a.) pontban szereplő mentesség érvényesítéséhez a talajterhelési díj bevallásakor
csatolni kell a rendelet 2. számú mellékletében szereplő nyilatkozatot. A b.) pontban szereplő

mentesség igazolására a szolgáltató részéről az önkormányzati adóhatóság számára
megküldött éves kimutatás szolgál.

Rendkívüli mentesség

5. §

(1) 2015. évre vonatkozóan mentesül a talajterhelési díjfizetési kötelezettség alól az az
ingatlantulajdonos, aki 2015 . szeptember 30. napjáig az 1. § (2) bekezdés szerinti
közcsatornára ráköt.

Záró rendelkezések

6. §

(1) Ez a rendelet a 2015. január 1. napjától lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
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Valkó Nagyközségi Polgármesteri Hivatal
2114. Valkó, Rákóczi u. 3.W06/28-483-443 .~06/28-572-031.

E-maii cím :hivatal@valko.hu

Adószám:

, e-mail címe:---- - ------

BEVALLÁS
a 2014 . évi talajterhelési díjhoz

(Benyújtandó a települési önkormányzati adóhatósághoz
tárgyévet követő év március 31-ig)

I. A Díjfizető (kibocsátó):
Neve/cég nevel: _
Születési helye : Ideje _
Anyja születési családi és utóneve: _
Adóazonosító jele: _
Lakóhelye: _
Levelezési címe :
Telefonszám:

II. Díjfizetéssel érintett ingatlan:
Címe:
Helyrajzi száma: / ----'/ ./

III: Az ingatlan tulajdonosának (akkor kell kitölteni, ha nem azonos a díjfizetővel):

Neve/cég nevel: _
Születési helye: Ideje: _
Anyja születési családi és utóneve:
Levelezési címe:

IV. A díjfizetéssel kapcsolatos adatok:
l . A tárgyévben felhasznált (vízmérő alapján mért) vízmennyiség:
2. Külön jogszabály alapján a locsolásra felhasznált vízmennyiség:
3. SzennyvízszálIításra feljogosított szervezet által igazoltan elszállított

szennyvíz mennyisége:
4. A talajterhelési díj alapja( 1. sor csökkentve a 2. és 3. sor összegével):
5. A talajterhelési díj egységmértéke:
6. Területérzékenységi szorzó:
7. A számított, fizetendő talajterhelési díj( 4. sor* 5. sor* 6. sor):

m..:l.
---nJ

m~
----m;

1.200,- Ft/m3
1,5

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok a valóságnak
megfelelnek.

Vakó, 20 hó _ _ nap

Adózó vagy képviselője aláírása



2. számú melléklet a talajterhelési díj bevalláshoz

201 .. évre vonatkozó adómentességi nyilatkozat

Nyilatkozom, hogya helyi önkormányzat talajterhelési díjról szóló rendelete alapján mentes

vagyok a talajterhelési díjfizetési kötelezettség alól.

A mentesség oka, körülményei: .

A nyilatkozatban foglaltak a valóságnak megfelelnek.

Dátum: Valkó, 201 .

aláírás

Nyilatkozat igénybe vett kedvezményről201.. évben

Nyilatkozom, hogya helyi önkormányzat talajterhelési díjról szóló rendelete alapján

díjfizetési kedvezményre vagyok jogosult az alábbiak szerint:

Igénybe vett kedvezmény leírása:

Kedvezmények összesen: .

A nyilatkozatban szereplő adatok a valóságnak megfelelnek.

Dátum: Valkó, 201. .

aláírás

Összege



Előzetes hatásvizsgálat
a talajterhelési díjról szóló rendelet bevezetésével kapcsolatosan

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján, mint a fenti jogszabály
előkészítése az alábbi előzetes hatásvizsgálatot végeztem a szabályozás várható
következményeiről, melyről most tájékoztatom a képviselő-testületet

A tervezett jogszabály hatásai:
1. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás: a rendelet megalkotása várhatóan

ösztönzőleg hat a szennyvízcsatornára való rákötésre, ez által csökkentve a talajba
szivárgó szennyvíz által okozott környezeti károkat.
Az önkormányzatnak a jelentős számú rákötést is figyelembe véve várhatóan
növekedni fog a bevétele. A növekedés mértékét a rákötések további alakulása is
befolyásolja. Azon kibocsátók, akiknek anyagi lehetőségeik nem teszik lehetővé a
szennyvízcsatornára történő rákötés egyszeri jelentősebb összegű kiadásának
finanszírozását, azoknak a talajterhelési díj fizetési kötelezettsége nagyságrenddel
megemelkedik, ezzel komoly anyagi problémát okozva. Az önkormányzatnak nincs
ráhatása a díj mértékére, kizárólag díjmentességröl, és a kedvezményekről dönthet.

2. Környezeti és egészségi következmények: jelen rendelet megalkotása
következményeként a szennyvízhálózatra történő ily módon történő ösztönzése
egészségesebb környezetet, egészségesebb ivóvizet jelenthetne településünk számára.

3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: A rendelet hatályba lépésével nő az
önkormányzati adóhatóság feladata. E téren az újonnan történő rákötések csökkenést
eredményeznek, ugyanakkor az emelkedő díjakat fizetni nem képesekkel kapcsolatos
behajtási tevékenység időigénye nő. Az esetleges mentességek, és kedvezmények is
többlet munkát eredményeznek.

4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogaIkotás elmaradásának
várható következményei:

• A rendelet megalkotása kötelező.

• A rendelet megalkotása elmaradásának következménye a Kormányhivatal
törvényességi észrevétele.

A jogszabályalkalmazásához szükséges feltételek:
1. A személyi feltétel: rendelkezésre áll. Az adóhatósági feladatokat ellátó

kolléga nagy gyakorlattal rendelkezik.
2. Szervezeti feltétel: rendelkezésre áll.
3. Tárgyi feltétel: rendelkezésre áll.
4. Pénzügyi feltétel: rendelkezésre áll. A források egy részére állami hozzájárulás

igényelhető.

A rendelet megalkotásának célja: Az önkormány számára előírt rendeletalkotási
kötelezettségnek való megfelelés.

A rendeletnek nincs európai uniós joggal kapcsolatos összehangolási és egyeztetési
vonatkozása.



Véleményeztetés: A rendelet-tervezetet véleményeztetési kötelezettség terheli. A tervezetet a
Jogi-, Ügyrendi és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság, valamint a Pénzügyi Bizottság
véleményezi.

Valkó, 2014. november 25.




