Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének
31/2008.(X.22.) rendelete
a talajterhelési díjjal kapcsolatos szabályok megállapításáról
___________________________________________________________________________
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében és a
környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 21./A§ (2) bekezdésében, illetve
26. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a talajterhelési díjjal kapcsolatos
szabályokról a következő rendeletet alkotja:
___________________________________________________________________________
A rendelet célja
1.§
A rendelet célja, hogy a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII.
törvény rendelkezéseivel összhangban elősegítse a környezetbe történő anyag- vagy
energiakibocsátás csökkentését, a környezet és természet megóvása érdekében a
leghatékonyabb megoldások alkalmazását, valamint az Önkormányzat (továbbiakban:
Önkormányzat)és a környezethasználók közötti arányos teherviselést.
A rendelet hatálya
2.§
(1) A rendelet hatálya - Ásotthalom közigazgatási területén - minden természetes- és jogi
személyre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre, aki az engedélyhez
kötött környezethasználata során a környezet terhelésével járó anyagot bocsát a talajba (a
továbbiakban: kibocsátó) terjed ki.
(2) Talajterhelési díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki a műszakilag
rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá és helyi vízgazdálkodási hatósági
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.
(3) Amennyiben a vízbekötés – fogyasztásmérő átírása - nem történt meg a tényleges
felhasználó nevére, a talajterhelési díj megfizetésre a tényleges kibocsátó köteles.

A díj meghatározásának módja
3.§
(1)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.
(2)Mérési lehetőség hiányában az ingatlanban élő személyek számát alapul véve több hasonló
ingatlanban történő átlagos vízfogyasztást alapul véve történik az általány megállapítása.
(3)A díj alapot csökkenti az a számlákkal igazolt mennyiség, amelyet a kibocsátó
szennyvíztározójából olyan, arra feljogosított szervezettel szállíttat el, amely a folyékony
hulladék jogszabályi előírások szerinti elhelyezését igazolja.
(4) A talajterhelési díj egységdíjának mértéke 120 Ft/m3.
(5) Ásotthalomra vonatkozó területérzékenységi szorzó 1.
(6) A talajterhelési díj összegét a 3.§ (1)-(3) bekezdés szerint számított éves díjalap, valamint
a 3.§ (4) bekezdésében meghatározott egységdíj és a 3.§ (5) bekezdésében meghatározott
területérzékenységi szorzó szorzata határozza meg.
(7) A talajterhelési díj fizetésére kötelezett kibocsátó a 2008. évben 90%-át, a 2009. évtől
100%-át köteles fizetni.
Díjfizetési kötelezettség
4.§
(1) A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó
talajterhelési díjat a kibocsátónak kell megállapítania, bevallania és megfizetnie
(önadózás) a tárgyévet követő év március 31-éig a Rendelet 1. számú mellékletét képező
nyomtatványon.
(2) A díjat az Önkormányzat "Talajterhelési díj beszedési számlájának" javára kell befizetni.
Díjmentesség
5. §
(1) Mentesül a talajterhelési díj fizetése alól, aki a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. szerint
a) időskorúak járadékában vagy
b) rendszeres szociális segélyben részesül.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon kívül mentesülnek a talajterhelési díj fizetése alól:
a) a 62. életévet betöltött egyedül élő lakos kibocsátók, és
b) a 62. életévüket betöltött házastárs, élettárs kibocsátók, amennyiben mindketten
betöltötték a 62. életévüket.
(3) Nem terheli díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót, aki külön jogszabályban
meghatározott
egyedi
szennyvízelhelyezési
kislétesítményt,
illetve
egyedi
szennyvíztisztító kisberendezést alkalmaz, és a kibocsátás közvetlen környezetében a
kibocsátó által létesített megfigyelő objektumban a talajjal kapcsolatban lévő felszín alatti
vízben a kibocsátó által évente vizsgált nitrát-, ammónium-, szulfát-, kloridtartalom egyik
komponens tekintetében sem haladja meg 20%-kal a 2005. évben, illetve a közcsatorna
üzembe helyezését követő hónapban végzett alapállapot-felmérés keretében mért
értékeket.
(4) Nem terheli díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót, aki a közüzemi vízellátó hálózatra
nem kötött rá.
(5) A mentesség – a feltételek fennállása esetén - az adóévre illeti meg a kibocsátót. A
mentességről a díjfizetés bevallásához rendszeresített nyomtatványon – mely a Rendelet 1.
számú mellékletét képezi - kell rendelkezni. A bevallásban megjelölt mentességi ok
fennállását hivatalból az erre jogszabályban feljogosított szerv ellenőrizheti.
A talajterhelési díjból származó bevételek felhasználása
6.§
(1) A talajterhelési díjból származó bevételek az Önkormányzat környezetvédelmi alapjának
bevételét képezik.
(2) A talajterhelési díjból származó összeget az Önkormányzat a talaj, valamint a felszín alatti
viz mennyiségi, illetve minőségi védelmére használhatja fel.
(3) A (2) bekezdés szerinti felhasználásnak minősül különösen a csatornázás, a
szennyvíztisztítás, a vízbázisvédelem, a települési monitoring kialakítása, a tartós
környezetkárosodások kármentesítése, a potenciális és a tényleges szennyezőforrások
szennyezésének megelőző, illetve utólagos műszaki védelme.
Záró rendelkezések
7.§
(1) A Rendeletben nem szabályozott kérdésekben a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi
LXXXIX. tv.-ben , továbbá az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv.-ben foglaltakat
kell alkalmazni.
(2) A Rendelet 2009. január 01. napján lép hatályba, rendelkezéseit ettől az időponttól kell
alkalmazni.

A Rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti:
-

Ásotthalom Község Önkormányzat Képviselőtestületének a talajterhelési díjjal
kapcsolatos szabályok megállapításáról szóló 12/2004. (VI.23.) Kt. rendelete,
Ásotthalom Község Önkormányzat Képviselőtestületének a talajterhelési díjjal
kapcsolatos szabályok megállapításáról szóló 12/2004. (VI.23.) Kt. rendeletének
módosításáról szóló 23/2005.(XI.23.) KT rendelete.

Ásotthalom, 2008. október
Petró Ferenc
polgármester
Kihirdetve: 2008. október 22.

Dr. Karsai Éva
jegyző

Dr. Karsai Éva
jegyző

31/2008.(X.22.) rendelet
1. sz. melléklete
Bevallás
Ásotthalom illetékességi területén fizetendő talajterhelési díjról
A bevallást a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvényben kapott felhatalmazás
alapján Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének a talajterhelési díjjal kapcsolatos
szabályok megállapításáról szóló _______________ rendelete alapján kell megtenni.
1., A kibocsátó neve: __________________________________________________________
Magánszemély születési helye, ideje, anyja neve:____________________________________
___________________________________________________________________________
Adóazonosító jele, adószáma:___________________________________________________
Lakcíme, székhelye :__________________________________________________________
Bankszámla száma:___________________________________________________________
2., Az ingatlan fekvése Ásotthalom,_________________ utca____ szám, hrsz. ____________
3., A kibocsátási időszak megjelölése: _______év ___________hónap _________nap-tól
_______év ___________hónap _________nap-ig
4., Az ingatlan víz ellátottsága milyen módon biztosított?_____________________________
5., Az ingatlanban állandó bejelentett lakcímmel rendelkező személyek száma?__________ fő
6., Más hasonló ingatlanban élők 1 főre eső átlagos vízfogyasztását figyelembe véve
kiszámított elfogyasztott, illetve kibocsátott víz mennyisége:
_____________m3
7., A rendelet 5. §.-a szerinti mentesség megnevezése.
a., időskorúak járadéka, b., rendszeres szociális segély,c., 62.életévet betöltött egyed élő, vagy
házastárs, élettárs kibocsátó személy, d. egyedi szennyvízelhelyezési kislétesítményt, illetve egyedi
szennyvíztisztító kisberendezés, e. a közüzemi vízellátó hálózatra nem kötött rá *
1. A felhasznált (vízmérő alapján mért) vízmennyiség tárgyévben :
2.Külön jogszabály alapján locsolásra felhasznált vízmennyiség:
3.Szennyvízszállításra feljogosított szervezet által elszállított szennyvíz
mennyisége:
4.A talajterhelési díj alapja (1.sor csökkentve 2.,3., sorok összegével):
5.A talajterhelési díj mértéke:
120.-Ft/m3
6.A számított talajterhelési díj: (4. sor x 5. sor x __)
7. A ____. évben fizetett díjelőleg összege:
8. Fizetendő talajterhelési díj:
Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Ásotthalom, __________________
*megfelelő rész aláhúzandó

____________________________
Aláírás

