Gyöngyöspata Községi Önkormányzata Képviselőtestületének
a talajterhelési díjról szóló 15/2004. (VI.11.) rendelete és az azt módosító
4/2005. (III.21.) rendeletek egységes szerkezetbe foglalt szövege.
Gyöngyöspata Községi Önkormányzat az Önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény 16. §. (1) bekezdésében, továbbá a Környezetterhelési
díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ktd.) 21. § (2)
bekezdésében, valamint 26. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján a következő rendeletet alkotja (a dőlt betűs szöveg a Ktd. szövege):
1. §
A rendelet hatálya Gyöngyöspata Községi Önkormányzat közigazgatási
területén helyi vízgazdálkodási hatósági engedély alapján szennyvízelhelyezést
alkalmazókra (a továbbiakban: kibocsátó) terjed ki, akik a műszakilag
rendelkezésre álló közcsatornára nem kötöttek rá.
2. §
(1) A kibocsátó köteles a Ktd. 11. §-a alapján talajterhelési díjat fizetni.
(2) A talajterhelési díj egységdíjának mértéke: 120 Ft/m3 .
(Ktd.12. §. (3) bekezdés)
(3) Nem terheli díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót, aki külön
jogszabályban meghatározott egyedi szennyvíz-elhelyezési kislétesítményt,
illetve egyedi szennyvíztisztító kisberendezést alkalmaz, illetve akinél a
közcsatorna kiépítésre került, de műszakilag nem áll számára rendelkezésre.
(Ktd. 13. § (2) bekezdés)
(4) A talajterhelési díj alapja csökkenthető azzal a számlákkal igazolt
mennyiséggel, amelyet a kibocsátó szennyvíztárolójából, olyan arra
feljogosított szervezettel szállíttat el, amely a folyékony hulladék jogszabályi
előírások szerinti elhelyezését igazolja. (Ktd.14. §)
(5) A talajterhelési díj alapja csökkenhető azzal a mennyiséggel, amelyet a
kibocsátó az alvízmérő óra fogyasztásáról számlával igazoltan locsolási
célra használt fel.
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Adatszolgáltatási és eljárási szabályok
3. §
(1) A kibocsátó a talajterhelési díj fizetési kötelezettségéről évente, a
tárgyévet követő év március 31. napjáig Gyöngyöspata Község
Jegyzőjéhez, mint önkormányzati adóhatósághoz (a továbbiakban: Jegyző)
tesz bevallást.
(2) A Jegyző részére a települési szennyvíz-csatornamű 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.
(3) A talajterhelési díj megállapításával összefüggő személyes adatokat a
kibocsátó azonosítására, a bevallások ellenőrzésére használhatja fel az
önkormányzati adóhatóság.
(4) A talajterhelési díj fizetésére kötelezett kibocsátókról a Jegyző nyilvántartást
vezet.
(5) A Jegyző a kibocsátót terhelő talajterhelési díj mértékét és a fizetés módját
határozatban állapítja meg.
(6) A talajterhelési díjat az önkormányzati adóhatóság által megjelölt számla
javára kell befizetni.
(7) 1Azon kibocsátó részére, aki fúrt vagy ásott kútból oldja meg a
vízvételezését a méréssel igazolt felhasznált víz mennyisége, csökkentve a
külön jogszabály szerinti locsolási célú felhasználásra figyelembe vett
vízmennyiségével kell számolni a talajterhelési díjat. Amennyiben egyedi
vízbeszerzés esetén a mérésre nincs lehetőség (mérőóra nem került
felszerelésre), lakásonként 1 főre eső általány 25 m3 /év vízmennyiséget
kell alapul venni.
4. §
(1) A kibocsátók e rendelet szerinti bejelentési és bevallási kötelezettségüket az
adóhatóság által rendelkezésre bocsátott nyomtatványon teljesítik.
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Megállapítva: 4/2005. (III.21.) rendelet 1 §-a.

Hatályos: 2005. április 1-től
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(2) A magánszemélyek bejelentésüket az 1. számú melléklet szerint teszik meg.
(3) Jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet
bejelentését a 2. számú melléklet szerint teszi meg.
(4) A magánszemély a talajterhelési díj bevallását a 3. számú melléklet szerint
teszi meg.
(5) Jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet
bevallását a 4. számú melléklet szerint teszi meg.
Díjmentesség
2

4/A. §

(1)

A R. 3. és a 4. §-ai alapján bevallott talajterhelési díj megfizetése alól
mentesül az a kibocsátó, aki a tárgyév január 1-ig betölti a 70. életévét, és
egyedülálló.

(2)

Mentesül a talajterhelési díj megfizetése alól az a kibocsátó, akinek a
fizetendő talajterhelési díj évi összege 1000,- Ft alatt van.

(3)

Mindazon kibocsátó, aki az évi kivetést megelőzően eljuttatja a
Polgármesteri Hivatalnak a Heves Megyei Vízmű Rt. Gyöngyösi
Üzemegységének igazolását a szennyvíz hálózat rákötéséről, - a rákötési
költségének nagyságát figyelembe véve - mentesül a talajterhelési díj
megfizetése alól.
Értelmező rendelkezések
5. §

Kibocsátó: Az 1995. évi LIII. törvény 2. § (2) bekezdésére és a Ktd. 11. §-ára
figyelemmel minden természetes személy, jogi személy és jogi személyiséggel
nem rendelkező szervezet, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára
nem köt rá és helyi vízgazdálkodási hatósági engedélyezés alapján szennyvízelhelyezést alkalmaz.
Műszakilag rendelkezésre álló közcsatorna: amely lehetővé teszi - műszaki
kialakításánál, elhelyezkedésénél fogva - a rácsatlakozást.
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Megállapította: 4/2005. (III.21.) rendelet 2. §-a.

Hatályos: 2004. július 1-től.
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Átmeneti rendelkezések
6. §
(1) A kibocsátó 2004. évi fizetési kötelezettségéről 2004. augusztus 15. napjáig
tesz bejelentést.
(2) A szolgáltató 2004. június 30-áig adatot szolgáltat a kibocsátók 2003. évi
vízfogyasztásáról, amit korrigál a locsolási kedvezmény mennyiségével,
valamint az ivóvízvezeték meghibásodása következtében elszivárgott
vízmennyiséggel.
Záró rendelkezés
7. §
(1) E rendelet 2004. július 1. napján lép hatályba.
(2) E rendelet kihirdetéséről a Gyöngyöspata Község Jegyző gondoskodik.
Gyöngyöspata, 2004. június 11.
Molnár Károly sk.
polgármester

Gubancsik László sk.
jegyző

A rendelet kihirdetve:
Gyöngyöspata, 2004. július 1-jén.
Gubancsik László sk.
jegyző

A 15/2004. (VI.11.) rendelet: 2004. július 1-jén,
A 4/2005. (III. 21.) rendelet: 2005. április 1-jén
lép hatályba.
Gubancsik László
jegyző

5
1. számú melléklet
a …./2004. (…...) rendelethez

BEJELENTÉS
talajterhelési díjhoz , magánszemély részére
1. Kibocsátó neve:
(családi és utónév)
…………………………………………………
2. Leánykori családi és utónév: …………………………………………………
3. Adóazonosító jele:
…………………………………………………
4. Születési hely és idő:
………………………………………………….
5. Lakcíme:
…………………………………………………
6. Fogyasztási hely címe:
…………………………………………………
7. Talajterhelési díj alapja:
2003. évben kibocsátó által fogyasztott teljes vízmennyiség 50 %a-a …….m3
8. Díjalap csökkentő tényezők:
a) ivóvízvezeték meghibásodása következtében elszivárgott vízmenynyiség
…….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. Díjfizetési alap
(A)
…….m3
Talajterhelési díj egységdíjának mértéke
(E)
120 Ft/m3
Területérzékenységi szorzó
(T)
1,0
Veszélyeztetési szorzó
(V)
1,0
Tárgyévi talajterhelési díj mértéke = AxExTxV
…………Ft
2004. évben a kibocsátó a fent megállapított talajterhelési díj 20 %-át köteles
megfizetni.
Kelt, ………………………
………………………………
aláírás
Adóhatóság tölti ki:
A beérkezés napja:
Az átvevő aláírása:

…………………………..
…………………………..
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2. számú melléklet
a …./2004. (…..) rendelethez

BEJELENTÉS
talajterhelési díjhoz vállalkozó, társaság részére

1. Kibocsátó elnevezése,
rövidített cégneve:
…………………………………………………
2. Adószáma:
…………………………………………………
3. Székhelye, címe:
…………………………………………………
4. Telephely címe:
…………………………………………………
5. Fogyasztási hely címe:
…………………………………………………
6. Képviselőjének neve,címe: …………………………………………………
7. Statisztikai számjel:
…………………………………………………
8. Talajterhelési díj alapja:
2003. évben kibocsátó által fogyasztott teljes vízmennyiség 50 %a-a …….m3
9. Díjalap csökkentő tényezők:
a) ivóvízvezeték meghibásodása következtében elszivárgott vízmenynyiség
…….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
10. Díjfizetési alap
(A)
…….m3
Talajterhelési díj egységdíjának mértéke
(E)
120 Ft/m3
Területérzékenységi szorzó
(T)
1,0
Veszélyeztetési szorzó
(V)
1,0
Tárgyévi talajterhelési díj mértéke = AxExTxV
…………Ft
2004. évben a kibocsátó a fent megállapított talajterhelési díj 20 %-át köteles
megfizetni.
Kelt, ………………………
………………………………
cégszerű aláírás
Adóhatóság tölti ki:
A beérkezés napja:
Az átvevő aláírása:

…………………………..
…………………………..
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3. számú melléklet
a …./2004. (…..) rendelethez

BEVALLÁS
talajterhelési díjhoz magánszemély részére
1. Kibocsátó neve:
…………………………………………………
(családi és utónév)
2. Leánykori családi és utónév:………………………………………………….
3. Adóazonosító jele:
…………………………………………………
4. Születési hely és idő:
………………………………………………….
5. Lakcíme:
…………………………………………………
6. Fogyasztási hely címe:
…………………………………………………
7. Talajterhelési díj alapja:
2004. évben kibocsátó által fogyasztott teljes vízmennyiség 50 %a-a …….m3
8. Díjalap csökkentő tényezők:
a) ivóvízvezeték meghibásodása következtében elszivárgott vízmenynyiség
…….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. Díjfizetési alap
(A)
…….m3
Talajterhelési díj egységdíjának mértéke
(E)
120 Ft/m3
Területérzékenységi szorzó
(T)
1,0
Veszélyeztetési szorzó
(V)
1,0
Tárgyévi talajterhelési díj mértéke = AxExTxV
…………Ft
2004. évre a kibocsátó a fent megállapított talajterhelési díj 20 %-át köteles
megfizetni.
10.Tárgyévben előlegként befizetett összeg
………….Ft
11.Március 31-éig még befizetendő összeg:
………….Ft
12.Visszaigényelhető összeg:
………….Ft
Kelt, ………………………
………………………………
aláírás
Adóhatóság tölti ki:
A beérkezés napja:
Az átvevő aláírása:

…………………………..
…………………………..

8
4. számú melléklet
a …./2004. (…….) rendelethez

BEVALLÁS
talajterhelési díjhoz vállalkozó, társaság részére
1. Kibocsátó elnevezése,
rövidített cégneve:
…………………………………………………
2. Adószáma:
…………………………………………………
3. Székhelye, címe:
…………………………………………………
4. Telephely címe:
………………………………………………….
5. Fogyasztási hely címe:
…………………………………………………
6. Képviselőjének neve, címe: …………………………………………………
7. Statisztikai számjel:
………………………………………………….
8. Talajterhelési díj alapja:
2004. évben kibocsátó által fogyasztott teljes vízmennyiség 50 %a-a …….m3
9. Díjalap csökkentő tényezők:
a) ivóvízvezeték meghibásodása következtében elszivárgott vízmenynyiség
…….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
10.Díjfizetési alap
(A)
…….m3
Talajterhelési díj egységdíjának mértéke
(E)
120 Ft/m3
Területérzékenységi szorzó
(T)
1,0
Veszélyeztetési szorzó
(V)
1,0
Tárgyévi talajterhelési díj mértéke = AxExTxV
…………Ft
2004. évre a kibocsátó a fent megállapított talajterhelési díj 20 %-át köteles
megfizetni.
11.Tárgyévben előlegként befizetett összeg
………….Ft.
12.Március 31-éig még befizetendő összeg:
………….Ft
13.Visszaigényelhető összeg:
………….Ft
Kelt, ………………………
………………………………
cégszerű aláírás
Adóhatóság tölti ki:
A beérkezés napja:
Az átvevő aláírása:

…………………………..
…………………………..
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Gyöngyöspata Község
Jegyzőjétől
3035. Gyöngyöspata, Fő út 65.

Tel.: 364-111

GYÖNGYÖSPATA KÖZSÉG
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
HELYBEN

Tárgy: Talajterhelési díjról rendeletalkotás

Tisztelt Képviselőtestület !
A környezet és természet védelme, terhelésének mérséklése, a környezethasználóknak a környezet és természet megóvását szolgáló tevékenységre való
ösztönzése, valamint a környezet- és természetvédelem költségvetési forrásainak
biztosítása érdekében az Országgyűlés megalkotta a környezetterhelési díjról
szóló 2003. évi LXXXIX. törvényt (Ktd.). A törvény célja, hogy új alapokra
helyezze és rendezze, helyes irányba terelje a környezet méltányolható mértékű
használatát. Ennek megfelelően a környezetterhelési díj rendszere a környezetterhelő (kibocsátó) díjfizetési kötelezettségére épül. A környezetterhelési díjak
mind mértékük révén, mind a hozzájuk kapcsolódó kedvezményeknek
köszönhetően, olyan gazdasági szabályozó eszközök lesznek majd, amelyek
hozzájárulhatnak a környezeti minőség javításához.
A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. tv szerint három
környezeti elem terheléséért kell díjat fizetni. A 2004. január 1-től él a levegőés a vízterhelési díj fizetési kötelezettség.
A környezetterhelési díj nem szankció (tehát nem tévesztendő össze a különböző
bírságokkal), hanem a kibocsátott, határértéket meg nem haladó
környezetterhelő anyag mértékéhez kapcsolódó díj.
Elvi alapja az, hogy a határérték alatti szennyezőanyag-kibocsátások együttesen
olyan környezeti hatásokat, terhelést okozhatnak, amelyek egészségünket
veszélyeztetik, illetve a természet ökológiai állapotát rontják.
A talajterhelési díj csak 2004. július 1-jétől válik esedékessé és a talajterhelők
szűk körét érint. Csak azokat, akiknek megvan a lehetőségük arra, hogy a
csatornahálózatra kapcsolódjanak, de ezt mégsem teszik.
Az, hogy a közcsatorna műszakilag rendelkezésre áll-e, maga is kettős
követelmény. Egyfelől vizsgálni kell, hogy a közcsatorna hálózat a lehetséges
bekötés helyénél (pl. az ingatlan melletti utcában) ki van-e építve, s a méreténél
fogva alkalmas-e a keletkezett szennyvíz elvezetésére.
Másfelől viszont azt, hogy az elvezetett szennyvíz tisztítására van-e megfelelő
kapacitású és hatásfokú szennyvíztisztító. Amennyiben a szennyvíztisztító nem
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alkalmas (pl. egy üzem esetében) a szennyvíz befogadására, a közcsatorna
megléte nem teljesíti a műszaki rendelkezésre állás követelményét.
A talajterhelő szennyvízelhelyezés vagy a helyi vízgazdálkodási hatósági, vagy
vízjogi engedélyezés alá tartozik. Senki nem folytathat szennyvíz-elhelyezést
úgy, hogy az ne tartozzon valamely hatóság kötelezése alá. (Ezért azoknak a
szennyvízelhelyezőknek, akikre a 2003. évi LXXXIX törvény hatálya kiterjed és
tevékenységük végzéséhez esetleg nem, rendelkeznek helyi önkormányzati-,
vagy vízjogi engedéllyel, a díj fizetési kötelezettség mellett számítaniuk kell az
engedély nélkül végzett tevékenységre vonatkozó szankciók végrehajtásával is.)
A talajterhelési díj lassabban kerül bevezetésre, mint a levegő- és a vízterhelési
díj. 2004-ben a talajterhelési díj 20%, 2005-ben 40%, 2006-ban 50%, 2007-ben
75%, 2008-ban 90%-át kell a kibocsátóknak megfizetniük. A díj 100%-ának
megfizetésére a kibocsátók csak 2009-től lesznek kötelesek.
A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez
kapcsolódó talajterhelési díjjal kapcsolatos adatszolgáltatási és eljárási
szabályokat a települési önkormányzatoknak rendeletben kell megállapítani a
környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 21. § (2) bekezdése
alapján.
A Ktd. a talajterhelési díj mértékét a talajterhelési díj alapja, az egységdíj,
valamint a terület érzékenységi és a veszélyeztetési szorzó (Gyöngyöspata
község esetében mindkettő 1,0) szorzataként határozza meg. A talajterhelési díj
egységdíjának mértékét a törvény évi 120 Ft/m3-ben határozza meg.
A törvény alapján a kibocsátó díjelőleget fizet a tárgyévet megelőző év
tényleges kibocsátásai alapján. A tárgyévi tényleges kibocsátás alapján számított
díjat a kibocsátó a tárgyévet követő március 31-éig fizeti meg, illetve a túlfizetés
összegét visszaigényli vagy beszámítja a tárgyévet követő I. negyedévi díjfizetés
összegébe.
A bevallás benyújtását követő 30 napon belül az adóhatóság fizetési
meghagyásban közli a tárgyévre még fizetendő díj összegét, valamint a
tárgyévet követő évre egyenlő részletekben, negyedévente fizetendő díjelőleg
összegét.
Kérem az előterjesztett rendelettervezet szíves elfogadását.
Gyöngyöspata, 2004. június 4.
Gubancsik László
jegyző

