Szigetbecse Község onkormányzat
Képviselő-testületének
17 12005. (KI.15.) számú rendelete
a talajterhelési díjjal kapcsolatos szabályok megállapításáról
egységes szerkezetben

Szigetbecse Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Helyi önkormányzatokról szóló
1990.évi LXV. törvény 16.$.(1.) bekezdésében és a környezetterhelési díjról szőlő 2003.évi
LXxxX. törvény 21.$.(2.) bekezdésében,illetve a26.$. (4.) bekezdésébenkapott felhatalmazás
alapján a talajterhelési díjjal kapcsolatos eljárási és adatszolgáltatási szabályok, valamint
díjkedvezményekhelyi szabáIyozásfua a következő rendeletet alkotj a:

A rendelet hatálya

A rendelet hatáIya - Szigetbecse község területén minden természetes és jogi személyre,
valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre' aki (amely) az engedéIyhez
kötött környezethaszná|ata során a környezet terheléséveljríró anyagot bocsát a talajba

1.$" (1.)

(továbbiakban: kibocsátó) terjed ki.
(2") A talajterhelési díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki (amely) a műszakilag
rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá, és helyi vízgazdálkodási engedélyezés
alapján szenrryvíz-elhelyezést a|kalmaz, vezetékes vízfogyasztása, illetve felhasználása
fogyasztásmérővel (vizőra) mérhető, illetve akik házi víze|látő rendszerből nyerik az
ivóvizet.
(3.) A díjÍizetésikötelezettség aú. a kibocsátót terheli, akinek a nevén a fogyasztásmérő
(vízóra) van.
(4.) Amennyiben a fogyasztásmérő átírása nem történt meg a tényleges felhasználó nevéte, a
díj fizeté sre a tényle ges felhasználó(k) koteles(ek).
(5.) Több felhasználó esetén a talajterhelési díjat avizdíjftzetésaranyában kell megfizetni.
(6.) Azok afogyasztők, akik házi víze|Iátó rendszerből nyerik azivővizet, áta|ány alapjan
f,rzetik a talajterhelési díjat.

A díj megfizetésének módja
2.$.(1.) a.)A talajterhelési díj alapja afogyasztásmérő áItalmértvízfogyasztás m3-ben számított
mennyisége.
b.) Átalany alapján: afogyasztásmérővel nem rendelkezőháztartásban lakók számát
figyelembe véve, ezt viszonyítva afogyasztásmérővel rendelkező azonos létszámú
családok fogyasáásához
(2.) Az (1.) bekezdés szerinti díjalapot csökkenti:
a.) avizvezetés meghibásodása miatt elszivargott, és a szolgáltató által elismert vízmennyiség,
b.) a locsolási célra felhasznált vízmennyiség,amelynek meghatározása külön vízőráva|
felszerelt locsolócsap esetén a számlríkkal igazolt, fogyasztott vízmennyiségalapján
történik.
(3.) A talajterhelési díj alapja csökkenthetó azzal a számlákkaIigazo|tmennyiséggel, amelyet a kibocsátó szennyvíztárolójából olyan, ana feljogosított szervezettel, vagy vállalkozóval szállíttat el, amely a folyékony hulladék jogszabályi előírások szerinti elhelyezéstigazolja.

-2(4.)
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(5.) Szigetbecse községre vonatkozó területérzékenységi szotző

1

,5, a veszélyeztetésiszorző

pedig 1,0.

A talajterhelési díj összegét a 2.$.(1.) - (3.) bekezdés szerint számított éves díjalap,
valamint a2.5.G) bekezdésében meghatiírozott egységdíj,ateriiletérzékenységiszotző,
illetveaveszéIyertetésiszorzószorzatahatÍrozzameg.

(6.)

(7

.)
^

talajterhelési díj fizetésérekötelezett kibocsátó a
2O}4.évbena törvény áItal megállapított talajterhelési díj 20 %-áLt - 72.' FtIm3
20%-át- 72.-F'tlm3
2005januar l.-től
50%-át _ 180._ Ft/m3
2006januír 1.-tő1
75%-át -270.-Ftlm3
2007 januar l.-től
90%-át -324.-Ftlm3
január
1.-től
2008.
l,00%-át- 360.- Ft/m3
2009.január 1.-től
összeget köteles fizetni.
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A

díjfizetési kötelezettség a vízvezeték há|őzatra korábban r{íkötött ingatlanokon e
rendelet hatálybalépésévelkeletkezik.
(2.) A kibocsátók bevallási és adatszolgáItatÍsi kötelezettségiiknek e rendelet melléklete
szerinti bevallasi nyomtatványon tesznek eleget az adőévet követő év miírcius 31.-ig. A
bevallást az önkormányzati adóhatósághoz kell benyújtani, amely bevalláshoz a
nyomtatványt a kibocs átő részéreaz adőhatőság előzetesen megkiildi.
(3.) A kibocsátó a negyedévi díjelőleget a negyedév utolsó napjáig ftzeti meg, a megelőző
év tényleges kibocsátas ai alapjánrészarányosan.
(4.)A 2OO4.\I. negyedévében esedékes díjat 2005.március 31.-ig kell megfrzetni egy
ö s sze gben az ebb en az idő szakb an f o gy asztott vízmennyi s é g alapj an
(5.) A díjat az Önkormanyzat ,,Talajterhelési díj beszedési számlájénak'' javiíra kell

3.$. (1.)

befizetni.
A fizetési kötelezettség megszíínik a közcsatomahálőzatra valő rríkötés napjrín. Ebben
az esetben az adottnegyedévre vonatkozó díjelőleget nem kell megfizetni.

(6.)

Díj mentes ségek, díj kedvezmények megállapítása
4.$. (1.)

A díjfizetésikcitelezettség alóli mentességben részesiilnek az egyedül

é|ő 70 év feletti

bocsátó.

(2.)

kedvezményben részesülnek a 70 év feletti hazastarsak élettarsak.
^díjfizetési
A kedvezrrény mértéke50 %o.

lMódosította

a2Ol2O12.

(x[.l.)

önkormányzati rendelet 1' $-a, hatályos 2013. január l_től

-3A talajterhelési

díj ból származő bevételek

felhasználása

A talajterhelési díjból szfumazó bevételek az Önkorményzatkörnyezetvédelmi alapjának

5.$. (1.)

bevételétképezik.
(2.) A talajterhelési díjból szérmaző bevételt az Önkorményzatatalaj,valamint a felszín
alatti vizek mennyiségi, illefue minőségi védelmérehasználhatja fel.

A (2.) bekezdés szerinti felhasználásnak minősül különösen a csatomiízás, a
szewryvíúisáítás, a vízbázis védelem, a tartós környezetkárosodások krírmentesítése,a
potenciális és a tényleges szennyező források szennyezésének megelőző, illefue utólagos
műszaki védelme.

(3.)

Jogkövetkezmények
6.$.

Az ezen rendeletben foglalt kötelezettségek nem teljesítése,vagy elmulasilása esetén az
adőzás rendjéről sző|ő2003.évi XCil. törvényben meghatátrozott rendelkezéseket kell
alkalmazni.
Zárő rcndelkezés

7.$. Ezen rendelet 2006. januar 1.-én lép hatályba és egyidejűleg
önkormanyzati rendele t hatály át veszti.

M

ag

as

itz

Lajos

polgármester

Losonczy
jegyző

a

Béla

A rendelet egységes szerkezetbe foglalása 2015.januar 8-án megtörtént.

I2|2004.(IX.23.) számu

