Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének
20/2015.(XII.1.) önkormányzati rendelete
a talajterhelési díjról
Kápolnásnyék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról
szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 26. § (4) bekezdésében és a környezetvédelmének általános
szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 58.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1)
bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a környezetvédelmének
általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48.§ (3) bekezdésében biztosított
véleményezési jogkörben eljáró Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főosztály véleményének kikérésével, a Fejér Megyei Önkormányzat
állásfoglalásával a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1.§ (1) E rendelet személyi hatálya a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX.
törvény (a továbbiakban: Ktd.) 2.§ a) pontjában meghatározott kibocsátóra terjed ki.
(2) E rendelet tárgyi hatályi a Ktd. 2.§ b) pontjában és 3.§ c) pontjában meghatározott
talajba juttatott szennyvízre terjed ki.
(3) E rendelet területi hatálya kiterjed Kápolnásnyék község közigazgatási területén minden
kibocsátóra, akit az 1.§ (4) bekezdése alapján talajterhelési díjfizetési kötelezettség terhel.
(4) A talajterhelési díjfizetési kötelezettség a Ktd. 11.§ (1) bekezdésében meghatározott
kibocsátót terheli.
(5) Nem terheli díjfizetési kötelezettség a Ktd. 11.§ (2) bekezdésében meghatározott
kibocsátót.
2.A talajterhelési díj megállapítása
2.§ (1) A talajterhelési díjat a kibocsátónak kell megállapítania, bevallania és megfizetni a
Ktd. 16.§ és 17.§-ban meghatározottak szerint.
(2) A talajterhelési díjat a kibocsátó a Ktd. 12.§ (1)-(3) bekezdésében foglaltak figyelembe
vételével állapítja meg.
(3) A talajterhelési díj számításnak részletes szabályait e rendelet 1. melléklete határozza meg.
3.§ A kibocsátó a talajterhelési díj alapját jogosult csökkenteni a Ktd. 14.§-ában
meghatározott igazoltan elszállított szennyvíz mennyiségével.
3. Az átalány megállapításnak szabályai
4.§ Mérési lehetőség hiányában a talajterhelési díj alapját képező vízfogyasztásra 2 m 3/fő/hó
vízmennyiséget kell figyelembe venni.
4.A talajterhelési díj bevallása, befizetése

5.§ A kibocsátó a talajterhelési díj bevallási kötelezettségét e rendelet 2. melléklete szerinti
nyomtatvány kitöltésével és a Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjéhez
történő benyújtásával teljesíti.
6.§ A kibocsátó a talajterhelési díjat a bevallás benyújtásával egyidejűleg készpénz-átutalási
megbízással vagy banki átutalással Kápolnásnyék Község Önkormányzat Talajterhelési díj
beszedési számlája megnevezésű, 11736082-15364500-03920000 számú számlájára fizeti be.
5.Díjkedvezmények és mentességek esetei, eljárási szabályok
7.§ Kérelemre 80 % -os díjkedvezményben részesül
a) az a vállalkozó kibocsátó, aki tevékenysége során alapanyagként használja fel az
ivóvizet, vagy
b) az a településen lakóhellyel rendelkező magánszemély kibocsátó, akinek családjában az
egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a kérelem benyújtásakor érvényes
öregségi teljes nyugdíj legkisebb összegének háromszorosát.
8.§ Mentesül a talajterhelési díj megfizetése alól kérelem benyújtása nélkül az a

magánszemély kibocsátó:
a) aki kápolnásnyéki lakóhellyel rendelkezik, és tárgyév december 31. napjáig betöltötte a
62. életévet,
b) aki tárgy évben aktív korúak ellátásában részesült,
c) akinek közös háztartásában élő személyek valamelyike tárgy évben legalább egy
alkalommal települési támogatásban részesült,
d) aki tárgy évben rokkantsági ellátásban részesült,
e) aki a szennyvízközműre tárgyév december 31. napjáig rákötött vagy
f) akinek tárgyévre méréssel igazolt éves vízfogyasztása nem haladja meg a 12 m3-t.
9.§ (1) A díjkedvezmény és mentesség igénybevételéhez a tárgyévet követő bevallás
benyújtásával egyidejűleg a kibocsátó köteles a saját és a háztartása jövedelmi viszonyairól
nyilatkozni és ezeket igazolni. A jövedelem típusának megfelelő igazolást vagy annak
fénymásolatát a bevalláshoz mellékletként be kell csatolni.
(2) A jövedelemszámításnál irányadó időszakra a Szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. §-ának (2)-(5) bekezdése az irányadó.
6.A talajterhelési díjjal kapcsolatos adatszolgáltatás
10.§ (1) A Kápolnásnyék Község közigazgatási területén ivóvíz közszolgáltatást ellátó
közüzemi víz- és csatornaszolgáltató a tárgyévet megelőző évi
a) a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára rá nem kötött ingatlanokról,
b) a közcsatornára történő év közbeni ingatlan rákötésekről és azok időpontjáról,
c) vízfogyasztásukról, és
d) locsolási célú felhasználásukról, ha locsolási vízmérővel rendelkeznek
ingatlanonkénti bontásban tárgyév március 1. napjáig adatot szolgáltat a Kápolnásnyéki
Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének.

(2) A Kápolnásnyék Község közigazgatási területén nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvíz elszállítását végző közszolgáltató a tárgyévet megelőző évben elszállított szennyvíz
mennyiségéről ingatlanonkénti bontásban tárgyév március 1. napjáig adatot szolgáltat a
Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének.
(3)
A talajterhelési díj megállapításával összefüggő személyes adatokat a
kibocsátó azonosításra, a bevallások ellenőrzésére használja fel az önkormányzati
adóhatóság.
7.A talajterhelési díjjal kapcsolatos ellenőrzés
11.§ A Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője a kibocsátók által benyújtott
bevallásokat, teljesített befizetéseket,az adatszolgáltatók által szolgáltatott adatok, valamint a
kibocsátó által csatolt mentességek, kedvezmények igénybevételére jogosító iratok alapján az
adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben foglaltak szerint ellenőrzi.
8.A környezetvédelmi alapról
12.§ (1)Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete környezetvédelmi alapot
hoz létre.
(2) A talajterhelési díj a környezetvédelmi alap bevételét képezi.
(3) A talajterhelési díjból származó bevételt az önkormányzat a Ktd. 21/B.§ (2)-(3)
bekezdésben meghatározott célokra használhatja fel. A Képviselő-testület a felhasználásról a
költségvetés elfogadásával egyidejűleg rendelkezik.
9.Záró rendelkezések
13.§ (1) Ez a rendelet 2016. január 1. napján lép hatályba.
(2) Hatályát veszti Kápolnásnyék Község Önkormányzat
10/2015.(VI.5.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról.

Képviselő-testületének

(3) Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006. december 12-i 2006/123/EK
európai parlamenti és tanácsi irányelveknek való megfeleltetést szolgálja.

Podhorszki István
polgármester

Dornyi Sándor
jegyző

A rendelet a mai napon kihirdetésre került:
Kápolnásnyék, 2015. december 1.
Dornyi Sándor
jegyző

1. melléklet a 20/2015.(XII. 1.) önkormányzati rendelethez

A talajterhelési díj számításának részletes szabálya

A talajterhelési díj mértéke:
TTD = E  A  T
ahol
TTD:
E:
A:
T:

a fizetendő éves talajterhelési díj,
az egységdíj (Ft/m3),
a díjfizetési alap (m3),
Kápolnásnyék Község közigazgatási területére vonatkozó, a felszín alatti víz
állapota szempontjából megállapított területérzékenységi szorzó, a Ktd. 3. számú
mellékletének 1. számú táblázata alapján, a felszín alatti víz állapota
szempontjából érzékeny területeken lévő települések besorolásról szóló
27/2004.(XII.25.) KvVM rendelet mellékletével összhangban: 1.5 .

2. melléklet a 20/2015.(XII.1.) önkormányzati rendelethez
BEVALLÁS
A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez
kapcsolódó talajterhelési díjhoz
20…. évről
I. A díjfizető (kibocsátó):
Neve:______________________________________________________________________
Születési családi és utóneve: ____________________________________________________
Születési helye és ideje: _______________________________________________________
Anyja születési családi és utóneve: _______________________________________________
Adószáma: __________________________________________________________________
Adóazonosító jele: ____________________________________________________________
Statisztikai számjele: __________________________________________________________
Lakóhelye: __________________________________________________________________
Levelezési címe: _____________________________________________________________
Telefonszáma:_______________________________________________________________
e-mail címe: ________________________________________________________________
II. A díjfizetéssel érintett ingatlan:
Címe: …………………………………………………………………………………………..
Helyrajzi száma: ……………../…………/…………../……….
III. Az ingatlan tulajdonosának (Akkor kell kitölteni, ha nem azonos a díjfizetővel.)
Neve (cégneve): ………………………………………………………………………………..
Születési helye: …………………………………………. Ideje: ……………………………..
Anyja születési családi és utóneve: ……………………………………………………………
Levelezési címe: …………….…………………………………………………………………
IV. A díjfizetéssel kapcsolatos adatok
1. A tárgyévben felhasznált (vízmérő alapján mért) vízmennyiség:
(Ha vízmérő nem áll rendelkezésre, akkor az önkormányzat rendelete szerinti átalány
vízmennyiséget kell beírni)
___________________m3
2. Külön jogszabály alapján locsolásra felhasznált vízmennyiség: __________________ m3
3. Szennyvízszállításra feljogosított szervezet által igazoltan elszállított
szennyvíz mennyisége:
__________________ m3
.
4. Az önkormányzati rendelet szerinti mentes vízmennyiség
__________________ m3
5. A talajterhelési díj alapja (1. sor csökkentve a 2., 3., 4. sorok
összegével) :
__________________ m3
6. A talajterhelési díj egységmértéke:
1.200.-Ft/m3
7. Területérzékenységi szorzó:
1,5

8. Számított talajterhelési díj: (5. sor X 6. sor X 7. sor)
___________________Ft
9. Az önkormányzati rendelet szerinti díjkedvezmény:
___________________ Ft
10. Fizetendő talajterhelési díj:
___________________ Ft
V. Az önkormányzati rendeletben foglalt, magánszemélyre vonatkozó díjmentességi,
kedvezményi feltétel bejelentése (a megfelelő részt kérjük jelölje x-szel) *
Mentességek* :
Mentesül a talajterhelési díj megfizetése alól kérelem benyújtása nélkül az a magánszemély
kibocsátó:
o aki kápolnásnyéki lakóhellyel rendelkezik, és tárgyév december 31. napjáig
betöltötte a 62. életévet,
o aki tárgy évben aktív korúak ellátásában részesült,
o akinek közös háztartásában élő személyek valamelyike tárgy évben legalább egy
alkalommal települési támogatásban részesült,
o aki tárgy évben rokkantsági ellátásban részesült,
o aki a szennyvízközműre tárgyév december 31. napjáig rákötött
o akinek tárgyévre méréssel igazolt éves vízfogyasztása nem haladja meg a 12 m3-t.
Kedvezmények *:
Kérelemre 80 % -os díjkedvezményben részesül
o az a vállalkozó kibocsátó, aki tevékenysége során alapanyagként használja fel az
ivóvizet,
o az a településen lakóhellyel rendelkező magánszemély kibocsátó, akinek
családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a kérelem
benyújtásakor érvényes öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
háromszorosát.
* A mentességre, kedvezményre jogosult adóalany a mentességre, kedvezményre vonatkozó
igényét, kérelmét legkésőbb a tárgyév március 31-ig nyújthatja be az azt igazoló
dokumentumok csatolásával.

……………………….., ……… év……………….. hó ………… nap

P.H.
……...………………………………
bejelentő vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása

