A talajterhelési díjról
szóló 14/2018. (XII.01.) önk. rendelet
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Diósjenő Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
14/2018.(XII.01.) önkormányzati rendelete
a talajterhelési díjról.
Diósjenő Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a környezetterhelési díjról szóló
2003. évi LXXXIX. törvény 21/A. § (2) bekezdésében, 26. § (4) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:

I. Fejezet
Általános rendelkezés
A rendelet célja és hatálya
1. §
E rendelet célja, hogy a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény
(a továbbiakban: Kvt.) 60. §-ának rendelkezéseivel összhangban elősegítse a környezetbe történő
anyagkibocsátás csökkentését, a környezet és természet megóvása érdekében a leghatékonyabb
megoldások alkalmazását, valamint az önkormányzat és a környezethasználók közötti arányos
teherviselést.
2. §
(1) E rendelet területi hatálya Diósjenő község közüzemi szennyvízcsatornával ellátott területeire
terjed ki.
(2) A rendelet hatálya kiterjed Diósjenő község közigazgatási területén minden olyan természetes és
jogi személyre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre (a továbbiakban: kibocsátó),
akit a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ktdtv.) 2. §-a
alapján talajterhelési díj fizetésének kötelezettsége terhel.
(3) E rendelet vonatkozásában kibocsátónak minősül
a) a közműves ivóvíz-szolgáltatás igénybevevőjeként a közműszolgáltatónál nyilvántartott
fogyasztó,
b) az ingatlanon használati joggal rendelkező személy,
c) az ingatlantulajdonos.

II. Fejezet
A talajterhelési díj megállapítása, bevallása és megfizetése
3. §
A talajterhelési díj megállapításáról, bevallásáról és megfizetéséről a Ktdtv. 20.§, 21.§ és 21/A. § (1)
bekezdése rendelkezik.

A talajterhelési díj megállapítása
4. §
(1) A talajterhelési díj mértékét a Ktdtv. 12. § (1) bekezdése határozza meg.

(2) A talajterhelési díj alapja:
a) a Ktdtv. 12. § (2) bekezdésében meghatározottak szerint, továbbá
b) mérési lehetőség hiányában, egyedi vízbeszerzés esetén (házi ásott/fúrt kútból) 80 liter/fő/nap az
átalány mértéke,
c) mérési lehetőség hiányában, 70 év feletti egyedülálló esetében 50 liter/fő/nap az átalány mértéke.
(3) A talajterhelési díj egységdíjának mértéke: 1 200 Ft/m3, melyet a felszín alatti víz állapota
szempontjából érzékeny területeken lévő települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII.25.)
KvVM rendelet értelmében Diósjenő esetében 1,5 területérzékenységi szorzóval korrigálni kell.
(4) Diósjenő közigazgatási területén az 1m3 kibocsátott szennyvíz esetében a talajterhelési díj
mértéke 1.800,-Ft/m3.
Díjmentességek, díjkedvezmények
5. §
(1) A talajterhelési díj alapja csökkenthető a Ktdtv. 14. §-ban foglaltak szerint.
(2) Mentes a talajterhelési díj megfizetése alól a közszolgáltató által igazolt, külön órával (főmérő
vagy almérő) mért kerti csapon és tűzivízmérőn keletkezett vízfogyasztása.
(3) Nem terheli talajterhelési díj fizetésének kötelezettsége a kibocsátót a Ktdtv. 11. § (2)
bekezdésében meghatározottak szerint.
(4) Kérelemre, tárgyévre mentesíthető a talajterhelési díj megfizetése alól a természetes személy
kibocsátó, ha:
a) 70 év feletti egyedülálló és jövedelme nem haladja meg a kérelem benyújtásakor érvényes
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át.
b) a tárgyévben keletkezett talajterhelési díj megfizetése alól mentesül az a kibocsájtó, aki a
tárgyév december 31. napjáig ráköt a kiépített csatornahálózatra.
6. §
(1) A rendelet alkalmazásában jövedelemnek minősül a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 4. § (1) bekezdés a) pontja szerinti
jövedelem.
(2) E rendelet alkalmazásában nem minősülnek jövedelemnek az Szt. 4. § (1a) bekezdésben
meghatározottak.
A díjfizetési kötelezettség keletkezése, megszűnése
7. §
(1) Díjfizetési kötelezettség a települési vízvezeték-hálózatra való rácsatlakozás, illetve a házi
ásott/fúrt kút használatbavétele napján keletkezik.
(2) A díjfizetési kötelezettség megszűnik a közcsatorna-hálózatra való rákötés napján.
(3) A kibocsátó a talajterhelési díj fizetési kötelezettségének megszűnéséről annak
bekövetkezésétől számított 30 napon belül köteles bevallást tenni az önkormányzati
adóhatósághoz, melyhez mellékelni kell a szolgáltató igazolását is.
(4) Amennyiben a vízóra átírása nem történt meg a tényleges felhasználó nevére, a díjfizetésre a
tényleges felhasználó köteles.
(5) Több felhasználó esetén a talajterhelési díjat a vízdíjfizetés arányában kell megfizetni.

A talajterhelési díj bevallása és megfizetése
8. §
(1) A kibocsátó a díjfizetési kötelezettségről évente, a tárgyévet követő év március 31-ig tesz
bevallást az önkormányzati adóhatóságok által rendszeresíthető bevallási, bejelentési

nyomtatványok tartalmáról szóló 35/2008. (XII.31.) PM rendelet 9. melléklete szerinti
nyomtatvány kitöltésével az önkormányzati adóhatóságnál.
(2) A talajterhelési díjat a kibocsátónak önadózással kell megállapítania, és a bevallás benyújtásával
egyidejűleg kell megfizetnie készpénzátutalási megbízással vagy banki átutalással Diósjenő Község
Önkormányzata 11741031-15451622-03920000 számú „Talajterhelési díj” beszedési számlája javára.
(3) Amennyiben év közben a kibocsátó személyében változás áll be, úgy a korábbi kibocsátónak a
változás vonatkozó nyilvántartáson történő átvezetésének időpontjától számított 30 napon belül kell
eleget tennie az (1)-(2) bekezdésben foglaltaknak.

III. Fejezet
Adatszolgáltatás
9. §
(1) Az Adóhatóság részére az ivóvíz-hálózatot üzemeltető közszolgáltató a kibocsátó azonosítása, a
talajterhelési díj megállapítása 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.
(2) Az Adóhatóság részére a szennyvízcsatorna-hálózatot üzemeltető közszolgáltató a kibocsátó
azonosítása, a talajterhelési díj megállapítása és ellenőrzése érdekében adatot szolgáltat a tárgyévet
követő év február 28. napjáig arról, hogy
a) a kiépített szennyvízcsatorna hálózatra való rákötés mely ingatlanok esetében történt meg és mely
ingatlanok esetében nem történt meg,
b) a rendelkezésére álló adatok szerint - adott esetben - a kiépített szennyvízcsatornára való
rákötésnek vannak-e műszaki akadályai.
(3) Az önkormányzati Adóhatóság a talajterhelési díj megállapításával összefüggő személyes
adatokat kizárólag a kibocsátó azonosítására, a bevallások ellenőrzésére használhatja fel.
(4) A talajterhelési díj fizetésére kötelezett kibocsátókról, valamint a talajterhelési díj fizetésére
vonatkozó díjmentességben részesülő személyekről az önkormányzati Adóhatóság nyilvántartást
vezet.

IV. Fejezet
Záró rendelkezések
10. §
(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba azzal, hogy a rendelkezéseit 2019. január 1.
napjától kell alkalmazni.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Diósjenő Község Önkormányzata
Képviselő-testületének a talajterhelési díjról szóló 8/2012. (VI.28.) rendelete.
(3) Jelen rendeletnek a helyben szokásos módon történő kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Diósjenő, 2018. év november hó 30. napja

Tóth János s.k.
polgármester

dr. Őszi Attila Csaba s.k.
jegyző

Záradék:
A rendelet 2018. év december hó 1. napján került kihirdetésre.
Diósjenő, 2018. év december hó 01. napja

dr. Őszi Attila Csaba
jegyző

