MÁSOLAT
Vác Város Önkormányzat
19/2004. (VI.28.) sz. rendelete
a talajterhelési díjról
/az időközi módosításokkal egységes szerkezetben/
Vác Város Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdése alapján a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX.
törvény (továbbiakban: tv.) 21. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a
talajterhelési díj fizetéséről az alábbi rendeletet alkotja:
1. §
A rendelet hatálya
A rendelet hatálya Vác város közigazgatási területére terjed ki.

2. §
Díjfizetési kötelezettség
Díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki a műszakilag rendelkezésre álló
közcsatornára nem köt rá és a helyi vízgazdálkodási hatósági engedélyezés alapján
szennyvízelhelyezést alkalmaz.
3. §
Talajterhelési díj alapja, mértéke, egységdíja
(1)

Talajterhelési díj mértékét a talajterhelési díj e rendelet 3. § (2) bekezdésében
meghatározott alapja, a 3. § (3) bekezdésben meghatározott egységdíj, valamint a
területérzékenységi és veszélyeztetettségi szorzó határozza meg.

(2)

A talajterhelési díj alapja a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó
szennyvízelhelyezés esetén a szolgáltatott víz mennyisége, csökkentve az ivóvíz
meghibásodása miatt elszivárgott, illetve külön jogszabály szerint locsolási célú
felhasználásra figyelembe vett vízmennyiséggel.

(3)1

A talajterhelési díj egységdíjának mértéke 2012. február 01. napjával: 1.200 Ft/m3.

(4)

Vác város területérzékenységi szorzója: 3,0.

(5)

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.

(6)

A talajterhelési díj számításának részletes szabályait a 2003. évi LXXXIX. tv. 3. sz.
melléklete határozza meg.
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Módosította a 34/2013. (VI.21.) sz. önkormányzati rendelet

3/B. §2
(1)3 A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó
talajterhelési díjfizetés alól teljes egészében mentességben részesül az a kibocsátó,
akinek az éves vízfogyasztása az 500 m³-t nem haladja meg.
(2)4 Az (1) bekezdés szerinti adómentességre jogosult kibocsátó a bevallási kötelezettség alól
is mentesül.

4. §
A talajterhelési díj megállapítása, bevallása, megfizetése
(1)

Kibocsátó a tárgyévet megelőző év tényleges kibocsátásai alapján fizetendő teljes
talajterhelési díj negyedének megfelelő összegekben negyedévente köteles díjelőleget
fizetni. A negyedéves díjelőleget minden negyedév utolsó napjáig kell megfizetni.

(2)

Kibocsátó a tárgyévet követő év március 31-ig a tárgyévi tényleges kibocsátás alapján
számított talajterhelési díjfizetési kötelezettségéről bevallást nyújt be Vác Város
Önkormányzat jegyzőjének, mint adóhatóságnak, valamint a befizetett díjelőleg és a
bevallás alapján fizetendő talajterhelési díjkülönbözetet megfizeti, illetve esetleges
túlfizetését a következő negyedévi előlegfizetési kötelezettségébe beszámítja, vagy
visszaigényli.

(3)

Ha a kibocsátó folyamatosan működtet kibocsátást mérő rendszert, a mérések alapján
a folyó negyedévre irányadó díjelőleget kell megfizetni.

(4)

Új létesítményt üzemeltető kibocsátó az üzemelés első évében fizetendő díjat egy
összegben, tárgyévet követő év március 31-ig fizeti meg.

(5)

2004. évben a negyedéves díjelőleget a 2003. évi tényleges kibocsátási adatok alapján
egy naptári évre számított díj negyedének megfelelő összegben (képzett díjelőleg) kell
megfizetni.
4/B. §5

E rendelet alkalmazása során műszakilag rendelkezésre álló a közcsatorna abban az esetben,
ha a szennyvíz közcsatorna az épülettel vagy építménnyel rendelkező vagy gazdasági
tevékenységre szolgáló ingatlan területén vagy az azzal közvetlenül érintkező út- vagy
közterületen húzódik és az arra történő rácsatlakozás lehetőségét a szolgáltató nem tiltja.

5. §
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Záró rendelkezések
(1)

A befizetett talajterhelési díj Vác Város Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjának
bevételét képezi.

(2)

A 2003. évre vonatkozó adatokat tartalmazó bevallást 2004. augusztus 15-ig köteles
benyújtani a kötelezett. A rendelet 2004. július 1-jén lép hatályba. Kihirdetéséről az
SZMSZ-ben szabályozott módon a jegyző gondoskodik.

Vác, 2004. június 17.

dr. Bóth János SK.
polgármester

dr. Kovács Tibor SK.
jegyző

Indokolás
A környezet és természet védelme, terhelésének mérséklése, a környezethasználóknak
a környezet és természet megóvásának ösztönzése, valamint a környezet- és
természetvédelem költségvetési forrásainak biztosítása érdekében az Országgyűlés megalkotta
a 2003. évi LXXXIX. sz. törvényt, mely a környezetterhelési díjról szól.
E törvény értelmében 2004. július 1-jétől a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe
tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjat az önkormányzati adóhatóság
feladatkörébe utalja, s az ezzel kapcsolatos adatszolgáltatási és eljárási szabályokat az
Önkormányzatnak rendeletben kell szabályoznia.
A másolat hiteles.
Az alaprendelet kihirdetése 2004. június 28-án megtörtént.
Az egységes szerkezetbe foglalásról a lakosság értesítése közzététel útján (legutóbb 2004.
szeptember 27-én) megtörtént.
dr.Kovács Tibor
jegyző
A másolat hiteles.
Az egységes szerkezetbe foglalás és a lakosság értesítése közzététel útján (legutóbb 2013. július 21. napján)
megtörtént.
Deákné dr. Szarka Anita s.k.
jegyző

