Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2015.(VI.5.) önkormányzati rendelete
a talajterhelési díjról
Kápolnásnyék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról
szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 21/A §. (2) bekezdésében és 26. § (4) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§ (1) A rendelet hatálya Kápolnásnyék Község közigazgatási területén helyi
vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó engedélyezés alapján szennyvízelhelyezést
alkalmazóra (továbbiakban: kibocsátó) terjed ki, aki a műszakilag rendelkezésre álló
közcsatornára nem köt rá.
(2) a) Kibocsátó: a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény
(továbbiakban: Ktdt.) szerinti kibocsátó.
b) Műszakilag rendelkezésre álló közcsatorna: amely lehetővé teszi – műszaki kialakításánál,
elhelyezkedésénél fogva – a rácsatlakozást.
2.§ (1) A talajterhelési díj fizetési kötelezettség megállapítására, bevallására és megfizetésére
Ktdt. rendelkezései az irányadóak.
(2) A talajterhelési díjat az adóbevallás benyújtásával egyidejűleg kell megfizetni
Kápolnásnyék Község Önkormányzat Talajterhelési díj beszedési számlájára (számlaszám:
11736082-15364500-03920000).
3.§ A szennyvíz-csatorna üzemeltetője a kibocsátó azonosítása és ellenőrzése érdekében
adatot szolgáltat:
a) tárgyévet követő év március 15. napjáig a kibocsátók azonosításához szükséges adatokkal a
kibocsátóknak a tárgyévben szolgáltatott vízmennyiségről, korrigálva a külön jogszabály
szerint figyelembe vett locsolási célú kedvezmény mennyiségével, és
b) a negyedévet követő hónap 10. napjáig a közcsatornára való rácsatlakozók köréről,
valamint a kibocsátók körében történt változásról.
4.§ A talajterhelési díj alapja mérési lehetőség hiányában: átalányként 2 m3/fő/hó
vízmennyiséget kell figyelembe venni.
5.§ (1)Mentesül a talajterhelési díj megfizetése alól kérelem benyújtása nélkül:
a) az a kápolnásnyéki lakóhellyel rendelkező személy, aki 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) az a kibocsátó, akinek tárgyévre méréssel igazolt éves vízfogyasztása nem haladja meg
a 12 m3-t.
(2) Kérelem benyújtása alapján:
a) 80 % díjkedvezményben részesül az a vállalkozó, aki tevékenysége során
alapanyagként használja fel az ivóvizet, vagy

b) 80% díjkedvezményben részesül az a településen lakóhellyel rendelkező személy,
akinek az egy főre jutó havi jövedelme tárgy évben nem haladja meg a mindenkori
öregségi nyugdíj legkisebb összegének háromszorosát.
(3) A (2) bekezdésben említett kedvezményre jogosult adóalany a kedvezményre
vonatkozó igényét, kérelmét legkésőbb a tárgyév március 31-ig nyújthatja be az azt
igazoló dokumentumok csatolásával.
6.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének helyi
vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvíz elhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési
díjról szóló 19/2004. (X.13.) rendelete.
(3) Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006. december 12-i 2006/123/EK
európai parlamenti és tanácsi irányelveknek való megfeleltetést szolgálja.
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