Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2016. (XII.20.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003.
évi LXXXIX. törvény 21/A. §-a valamint a 26. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, és Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontja, valamint
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés
21. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Pénzügyi Bizottság véleményének
kikérésével a talajterhelési díj szabályairól a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. §
E rendelet hatálya kiterjed Nyárlőrinc Község közigazgatási területén helyi vízgazdálkodási
hatósági engedély alapján szennyvízelvezetést alkalmazó kibocsátóra, aki a műszakilag
rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá.
Értelmező rendelkezések
2. §
Az Önkormányzati rendelet alkalmazásában:
a) kibocsátó: az a személy és szervezet, aki a műszakilag rendelkezésre álló
közcsatornára nem köt rá és helyi vízgazdálkodási hatósági engedélyezés alapján
szennyvízelhelyezést – ideértve az egyedi zárt szennyvíztározót is – alkalmaz,
b) műszakilag rendelkezésre álló közcsatorna: az önkormányzat tulajdonában álló
csatorna, amely műszaki kialakításánál és elhelyezkedését tekintve elérhetővé teszi a
rácsatlakozást.
Talajterhelési díj megállapítása
3. §.
A talajterhelési díj fizetési kötelezettség mértékének megállapítására a 2003. évi LXXXIX.
törvény (továbbiakban: Ktd. tv.) rendelkezései az irányadók.
Az átalány megállapításának szempontjai
4. §
Mérési lehetőség hiányában az átalány mértékét az állami tulajdonú közüzemi vízműből
szolgáltatott ivóvízért, illetőleg az állami tulajdonú közüzemi csatornamű használatáért
fizetendő díjakról szóló 47/1999. (VII.28) KHVM. rendelet 3. számú melléklete szerinti
vízfogyasztás alapulvételével kell megállapítani.

Igazoltan elszállított szennyvíz
5. §
A kibocsátó a talajterhelési díj alapját jogosult csökkenteni a Ktd. 14. §-ában meghatározott
igazoltan elszállított szennyvíz mennyiségével.
Díjmentesség, díjkedvezmény
6. §
(1) Kérelmére mentes a talajterhelési díjfizetési kötelezettség alól:
a) az a magánszemély aki az év első napján aktív korúak ellátásában, vakok személyi
járadékában, vagy kizárólag özvegyi és öregségi nyugdíjban, rehabilitációs
ellátásban részesül, továbbá
b) az a magánszemély, akinek családjában az 1 főre jutó nettó havi jövedelem nem éri
el a mindenkori öregségi nyugdíj minimumát, egyedül élő esetében az öregségi
nyugdíjminimum másfélszeresét.
(2) Tárgyévre mentességben részesül az a díjfizetésre kötelezett kibocsájtó, akinek a
méréssel igazolt vízfogyasztása nem haladja meg az évi 12m3-t.
(3) A mentességre jogosító körülmények adóhatóság felé történő igazolása adózó feladata.
(4) Kérelmére 50 %-os díjmentesség illeti meg azt a magánszemély kibocsátót, akinek
családjában az 1 főre jutó nettó havi jövedelem nem éri el a mindenkori öregségi nyugdíj
150%-át, egyedül élő esetében az öregségi nyugdíjminimum kétszeresét és
- családjában súlyosan egészségkárosodott személy vagy
- 3 vagy annál több kiskorú gyermek eltartásáról gondoskodik.
(5) Az (1-2) valamint a (4) bekezdésekben említett kedvezményre jogosult adóalany a
kedvezményre vonatkozó igényét, kérelmét legkésőbb a tárgyév március 31-ig nyújthatja
be az azt igazoló dokumentumok csatolásával.
Eljárási és adatszolgáltatási szabályok
7. §
(1) A díj önadózás útján való megállapításának, bevallásának, befizetésének kötelezettségét
és határidejét a Ktdtv. 21/A. § (1) bekezdése állapítja meg.
(2)

A kibocsátó bevallási kötelezettségét az önkormányzati adóhatóságok által
rendszeresíthető bevallási, bejelentési nyomtatványok tartalmáról szóló 35/2008. (XII.31.)
PM rendelet 9. melléklete szerinti nyomtatványon köteles teljesíteni.

(3) A 6. §-ban foglalt mentességeket a bevallás szabályszerű kitöltésével, a megfelelő
igazolások - a jövedelemigazolás illetve a víz szolgáltatója által kiadott igazolás –
csatolásával lehet érvényesíteni.

(4) A kibocsátó – a természetes személy kivételével - köteles olyan nyilvántartást vezetni,
amelyből a díjfizetés alapja, valamint mértéke telephelyenként megállapítható
8. §
(1) A kibocsátók azonosítása és ellenőrzése érdekében a víz szolgáltatója az önkormányzati
adóhatóság felé adatszolgáltatásra köteles:
a) minden év február 28. napjáig a kibocsátók részére az előző évben szolgáltatott,
valamint a locsolási célú felhasználásra figyelembe vett vízmennyiségről,
b) minden negyedévet követő hónap 5. napjáig a kibocsátók körében bekövetkezett
változásokról.
(2) Az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatással összefüggő személyes adatokat a kibocsátó
azonosítására és a bevallások ellenőrzésére használhatja fel az önkormányzati
adóhatóság.
Talajterhelési díj felhasználása
9. §
A talajterhelési díj a Nyárlőrinci Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjának bevételét képezi,
amelyet az adóbevallás benyújtásával egyidejűleg kell megfizetni az önkormányzati
adóhatóság 11732002-15338253-10010017 számú talajterhelési díj beszedési számlájára.
Záró rendelkezés
10. §
1) Ez a rendelet 2017. január 1. napjával lép hatályba.
2) Hatályát veszti a talajterhelési díjról szóló 5/2014. (VI.20.) önkormányzati rendelet.
Nyárlőrinc, 2016. december 19.

Pénzváltó István
polgármester

Zayzon Jenőné
jegyző

A rendelet kihirdetésének napja: 2016. december 20.
Zayzon Jenőné
jegyző

Benyújtható:
Nyárlőrinc Község Adóhatóságához
6032 Nyárlőrinc, Dózsa Gy. u. 34.
Telefon: 76/589-001
Telefax: 76/589-008

Ügyfélfogadás rendje:
Hétfő 8-12 és 13-16 óra között
Szerda 8-12 és 13-16 óra között
Csütörtök 8-12 óra között
Péntek 8-12 óra között

BEVALLÁS
a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez
kapcsolódó talajterhelési díjhoz 2016. évről
I. Díjfizető (kibocsátó)
Neve:
Ideje: év

Születési helye:

hó nap

Anyja születési családi és utóneve:

- - 
Adóazonosító jele:
Statisztikai számjele:
- - - 
Lakóhelye:




Adószáma:

Levelezési címe:

város/község

közterület neve

közterület jelleg

hsz.

ép.

lh.

közterület neve

közterület jelleg

hsz.

ép.

lh.



em.

ajtó

város/község
em.

ajtó

II. A díjfizetéssel érintett ingatlan



Címe:

város/község
közterület neve

Helyrajzi száma:

/

közterület jelleg

/

hsz.

ép.

lh.

ép.

lh.

em.

ajtó

/

III: Az ingatlan tulajdonosának (Akkor kell kitölteni, ha nem azonos a díjfizetővel)
Neve (cégneve):
Ideje: év

Születési helye:

hó nap

Anyja születési családi és utóneve:
Levelezési címe:



város/község
közterület neve

közterület jelleg

hsz.

em.

ajtó

IV. Díjfizetéssel kapcsolatos adatok

1. A felhasznált (vízmérő alapján mért) vízmennyiség a tárgyévben
(Ha vízmérő nem áll rendelkezésre, akkor az önkormányzat rendelete szerinti 1 hónapra számított
átalány-vízmennyiséget kell beírni!)

m3
m3

2. Külön jogszabály alapján a locsolásra felhasznált vízmennyiség:
3. Szennyvízszállításra feljogosított szervezet által igazoltan elszállított szennyvíz mennyiség:
4. Az önkormányzati rendelet szerinti mentes vízmennyiség:
5. A talajterhelési díj alapja (1. sor csökkentve 2;3;4. sorok összegével):

m3
m3
m3
1200 Ft/m3

6. A talajterhelési díj egységmértéke
7. Területérzékenységi szorzó:
8. A számított talajterhelési díj: (5. sor * 6. sor * 7. sor)
9. Az önkormányzati rendelet szerinti díjkedvezmény:
10. Fizetendő talajterhelési díj:

1,5

Ft
Ft
F

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



  
helység

.

év

hó

nap

P.H.

az adózó vagy képviselője
(meghatalmazottja) aláírása

