Szécsény Város Önkormányzata
3170 Szécsény, Rákóczi út 84.

Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének
15/2013.(VI.12.) önkormányzati rendelete
a talajterhelési díjról
Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében foglalt eredeti jogalkotó hatáskörében, a környezetterhelési díjról szóló 2003.
évi LXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ktd.) 21/A. §-nak (2) bekezdésében, és a 26. §. (4)
bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva, a következőket rendeli el:
1. §
A rendelet hatálya
A rendelet hatálya Szécsény város közigazgatási területén azokra a kibocsátókra terjed ki,
akik a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem kötnek rá.
2. §
A talajterhelési díj
(1) A kibocsátó köteles a Ktd.-ben meghatározott talajterhelési díjat fizetni.
(2) A kibocsátó külön jogszabályban meghatározott esetben mentesül a talajterhelési díj
megfizetése alól.
(3) A kibocsátó a Ktd.-ben meghatározott esetben csökkentett talajterhelési díj megfizetésére
köteles.
3. §
A talajterhelési díj mértékének meghatározása
(1) A talajterhelési díj mértékét a (2) bekezdésben meghatározott talajterhelési díj alapja, a (4)
bekezdésben meghatározott egységdíj, valamint a területérzékenységi szorzó szorzata
határozza meg.
(2) A talajterhelési díj alapja:
a) a szolgáltatott víz mennyisége, csökkentve az ivóvízvezeték meghibásodása
következtében igazoltan elszivárgott, illetve külön jogszabály szerint locsolási célú
felhasználásra figyelembe vett vízmennyiséggel, továbbá
b) mérési lehetőség hiányában, az átalány alapján meghatározott víz mennyisége,
csökkentve a külön jogszabály szerinti locsolási célú felhasználásra figyelembe vett
víz mennyiségével.
(3) A talajterhelési díj alapja csökkenthető azzal a számlákkal igazolt mennyiséggel, amelyet
a kibocsátó szennyvíztárolójából olyan arra feljogosító szervezettel szállíttat el, amely a
folyékony hulladék jogszabályi előírások szerinti elhelyezését igazolja.
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(4) A talajterhelési díj egységdíjának mértékét a Ktd. 12. § (3) bekezdése 1.200.- Ft/m3-ben
határozza meg.
(5) Szécsény város közigazgatási területére vonatkozó területérzékenységi szorzó 1.5. A
szorzót „A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések
besorolásáról” szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet melléklete és a Ktd. 3. számú
melléklete állapította meg.
4.§
Kedvezmények, mentességek
(1) 90%-os díjkedvezmény illeti meg azt a magánszemély kibocsátót, aki a műszakilag
rendelkezésre álló közcsatornára 2014. szeptember 30. napjáig ráköt. A rácsatlakozást
záró bevallás és a viziközmű szolgáltatóval megkötött szolgáltatási szerződés
bemutatásával kell igazolni. A kedvezmény érvényesítéséhez csatolni kell a bevallással
egyidejűleg a rendelet 2. mellékletében szereplő nyilatkozatot.
(2) 70%-os díjkedvezmény illeti meg azt a magánszemély kibocsátót, akinek az ingatlanán a
méréssel igazolt éves vízfogyasztás a 20 m3-t nem haladja meg. A díjkedvezmény
igazolására a szolgáltató részéről az önkormányzati adóhatóság részére megküldött éves
kimutatás szolgál.
(3) 50%-os díjkedvezmény állapítható meg annak a magánszemélynek, aki megfelel az alábbi
feltételeknek:
a) családban élők esetén a háztartás egy főre eső átlagos nettó havi jövedelme nem
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (nyugdíjminimum)
150%-át.
b) Egyedülálló esetén az egy főre eső átlagos nettó havi jövedelme nem haladja meg a
nyugdíjminimum 200%-át.
A kedvezmény érvényesítéséhez csatolni kell a bevallással egyidejűleg a rendelet 3.
mellékletében szereplő nyilatkozatot.
(4) Nem terheli talajterhelési díj fizetésének kötelezettsége a kibocsátót a Ktd. 11. § (2)
bekezdésében meghatározottak szerint.
(5) Nem terheli díjfizetési kötelezettség azt a lakossági kibocsátót:
a) akinek ingatlana csak kerti csappal rendelkezik,
b) akinek az ingatlanán a méréssel igazolt éves vízfogyasztása nem haladja meg a 15 m3t. E m3 feletti fogyasztás esetén, a kedvezmények figyelembe vételével, a teljes
fogyasztás után terheli a díjfizetési kötelezettség. Az a) pontban szereplő mentesség
érvényesítéséhez a talajterhelési díj bevallásakor csatolni kell a rendelet 1.
mellékletében szereplő nyilatkozatot.
A b.) pontban szereplő mentesség igazolására a szolgáltató részéről az önkormányzati
adóhatóság számára megküldött éves kimutatás szolgál.
5. §
A talajterhelési díj fizetése
(1) A talajterhelési díj megállapításáról, bevallásáról és megfizetéséről a Ktd. 20. §-a, 21. §-a
és a 21/A. §-ának (1) bekezdése rendelkezik.
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(2) A díjfizetési kötelezettségek keletkezéséről, illetve megszűnéséről a változás időpontját
követő hónap 15. napjáig kell bejelentést tenni.
(3) A kibocsátónak a bevallást (önadózás) – a tárgyévi tényleges fogyasztás alapján – a)
díjfizetési kötelezettség keletkezése esetén tárgyévet követő év március 31. napjáig, b)
díjfizetési kötelezettség megszűnése esetén a változás időpontját követő hónap 15. napjáig
kell benyújtania Szécsény Város jegyzője, mint önkormányzati adóhatóság részére.
(4) A talajterhelési díjat az önkormányzat „Talajterhelési díj” beszedési számlája javára
postautalványon kell megfizetni.
(5) A 2012. évre vonatkozó adatokat tartalmazó bevallást 2013. június 30-ig köteles
benyújtani a kibocsátó. Ezt követően a kibocsátó a talajterhelési díj fizetési
kötelezettségéről évente a tárgyévet követő március 31 napjáig az önkormányzati
adóhatósághoz tesz bevallást a rendelet 4. melléklete szerinti bevallásban.
6. §
Adatszolgáltatás
(1) Az adóhatóság részére az ivóvíz-hálózatot üzemeltető közszolgáltató a kibocsátó
azonosítása, a talajterhelési díj megállapítása és ellenőrzése érdekében adatot szolgáltat a
tárgyévet követő év február 28. napjáig a kibocsátók tárgyévi vízfogyasztásáról,
korrigálva a locsolási kedvezmény mennyiségével, valamint az ivóvízvezeték
meghibásodása következtében elszivárgott vízmennyiséggel.
(2) Az adóhatóság részére a szennyvízcsatorna-hálózatot üzemeltető közszolgáltató a
kibocsátó azonosítása, a talajterhelési díj megállapítása és ellenőrzése érdekében adatot
szolgáltat a tárgyévet követő év február 28. napjáig arról, hogy
a) a kiépített szennyvízcsatorna hálózatra való rákötés mely ingatlanok esetében történt
meg és mely ingatlanok esetében nem történt meg;
b) a rendelkezésére álló adatok szerint – adott esetben - a kiépített szennyvízcsatornára
való rákötésnek van-e műszaki akadálya.
(3) Az önkormányzati adóhatóság a talajterhelési díj megállapításával összefüggő személyes
adatokat kizárólag a kibocsátó azonosítására, a bevallások ellenőrzésére használhatja fel.
(4) A talajterhelési díj fizetésére kötelezett kibocsátókról, valamint a talajterhelési díj
fizetésére vonatkozó díjmentességben részesülő személyekről az önkormányzati
adóhatóság nyilvántartást vezet.
7. §
Eljárási szabályok
(1) Szécsény Város jegyzője részére a viziközmű szolgáltató a kibocsátó azonosítása és
ellenőrzése érdekében adatszolgáltatásra köteles:
a) tárgyévet követő év február 28. napjáig a kibocsátó tárgyévi vízfogyasztásáról,
csökkentve az ivóvíz vezeték meghibásodása esetén elszivárgott vízmennyiséggel.
b) negyedévet követő hónap 5. napjáig a kibocsátók köréről.
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(2) A talajterhelési díj fizetésére kötelezett kibocsátókról, valamint a talajterhelési díj
fizetésére vonatkozó díjkedvezményben részesülő személyekről a jegyző nyilvántartást
vezet.
(3) A jegyző a kibocsátót terhelő talajterhelési díj mértékét és a fizetés módját külön
jogszabályban meghatározott rend szerint határozatban állapítja meg.
(4) Amennyiben a közcsatornát évközben helyezik üzembe, a díjfizetési kötelezettség a
kibocsátót, a közcsatorna üzembe helyezését követő 90. naptól terheli.
(5) A talajterhelési díj az önkormányzat környezetvédelmi alapjának bevételét képezi.
8. §
Záró rendelkezések
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. A rendelet hatálybalépésével
egyidejűleg Szécsény Város Önkormányzata Képviselőtestületének a talajterhelési díjról
szóló 22/2004.(XII.28.) és az azt módosító 21/2009.(XI.25.) önkormányzati rendelete
hatályát veszti.
(2) A rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács
2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Szécsény, 2013. június 11.

Stayer László
polgármester

Fenti rendelet a mai napon kihirdetésre került.
Szécsény, 2013. június 12.

Dr. Bagó József
jegyző

Dr. Bagó József
jegyző
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1. melléklet a 15/2013.(VI.12.) önkormányzati rendelethez

NYILATKOZAT
Mentesség igénybevételéhez. ….. évben

Alulírott ……………………………….(név, lakcím) nyilatkozom, hogy a helyi
önkormányzat ……számú talajterhelési díjról szóló rendelete ……….§. …..bekezdés….
pontja alapján díjmentességre jogosult vagyok, mert
A Szécsény………………………………………………………….szám alatti ingatlanon csak
kerti csappal rendelkezem.
Szécsény, ,…………………………………….
Aláírás
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2. melléklet a 15/2013.(VI.12.) önkormányzati rendelethez

NYILATKOZAT
Kedvezmény igénybevételéhez …..évben

Alulírott ……………………………….(név, lakcím) Nyilatkozom, hogy a helyi
önkormányzat …..számú talajterhelési díjról szóló rendelete………. §… bekezdés…. pontja
alapján 90 %-os
díjfizetési kedvezményre vagyok jogosult, mert
……..év…………………………hó…………… napjáig a műszakilag rendelkezésre álló
közcsatorna-hálózatra rákötöttem.
Kedvezményemet a viziközmű-szolgáltatóval megkötött közüzemi szolgáltatási szerződés
másolatának becsatolásával igazolom.

Szécsény,…………………………………
Aláírás
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3. melléklet a 15/2013.(VI.12.) önkormányzati rendelethez
NYILATKOZAT
Kedvezmény igénybevételéhez ……évben

Alulírott ……………………………….(név, lakcím) nyilatkozom, hogy a helyi
önkormányzat ………….számú … talajterhelési díjról szóló rendelete……§… bekezdés…
pontja alapján … %-os díjfizetési kedvezményre vagyok jogosult az alábbiak szerint:
A háztartásban élők neve Havi átlag jövedelem (Ft-ban)
Összesen: .................. f ő .................................... Ft
1 főre jutó jövedelem:…………………………………..
Mellékelem a családban élők jövedelemigazolását.

Szécsény,……………………………………..
Aláírás

4. melléklet a 15/2013.(VI.12.) önkormányzati rendelethez
BEVALLÁS
a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez
kapcsolódó talajterhelési
2012. évről

díjhoz

I. A díjfizető (kibocsátó):
Neve :
Születési helye:
Anyja születési családi és utóneve:

Ideje:

Adószáma:

év

hó

nap

Adóazonosító jele:

Statisztikai számjele:
Lakóhelye:

város
község
közterület
neve

közterület
jellege

hsz.

ép.

lh.

em.

ajtó

Levelezési címe:

város
község
közterület
neve

közterület
jellege

közterület
neve

közterület
jellege

hsz.

ép.

lh.

em.

ajtó

II. A díjfizetéssel érintett ingatlan:
Címe:

Helyrajzi száma:

város
község

/

/

hsz.

ép.

lh.

em.

ajtó

/

III. Az ingatlan tulajdonosának (Akkor kell kitölteni, ha nem azonos a díjfizetővel.):
Neve (cégneve):
Születési helye:
Anyja születési családi és utóneve:
Levelezési címe:

Ideje:

év

hó

nap
város
község

közterület
neve

közterület
jellege

hsz.

ép.

lh.

em.

ajtó

IV. A díjfizetéssel kapcsolatos adatok
A)
1. A felhasznált (vízmérő alapján mért) vízmennyiség tárgyév január 31-ig
(Ha vízmérő nem áll rendelkezésre, akkor az önkormányzat rendelete szerinti 1 hónapra számított átalányvízmennyiséget kell beírni!)
2. Külön jogszabály alapján a locsolásra felhasznált vízmennyiség:
3. Szennyvízszállításra feljogosított szervezet által igazoltan elszállított szennyvíz mennyisége:
4. Az önkormányzati rendelet szerinti mentes vízmennyiség:
5 A talajterhelési díj alapja (1.sor csökkentve a 2.;3.;4. sorok összegével):
6. A talajterhelési díj egységmértéke:
7. Területérzékenységi szorzó: (Az önkormányzati adóhatóságnak kell előzetesen beírni!)
8. A számított talajterhelési díj: (5. sor * 6. sor * 7. sor )
9. Az önkormányzati rendelet szerinti díjkedvezmény:
10. Fizetendő talajterhelési díj:

m3
m3
m3
m3
m3
120 Ft/m3
1.5
m3
Ft
Ft

B)
1. A felhasznált (vízmérő alapján mért) vízmennyiség a tárgyév február 1-től december 31-ig:
(Ha vízmérő nem áll rendelkezésre, akkor az önkormányzat rendelete szerinti 11 hónapra számított átalányvízmennyiséget kell beírni!)
2. Külön jogszabály alapján a locsolásra felhasznált vízmennyiség:
3. Szennyvízszállításra feljogosított szervezet által igazoltan elszállított szennyvíz mennyisége:
4. Az önkormányzati rendelet szerinti mentes vízmennyiség:
5 A talajterhelési díj alapja (1.sor csökkentve a 2.;3.;4. sorok összegével):
6. A talajterhelési díj egységmértéke:
7. Területérzékenységi szorzó: (Az önkormányzati adóhatóságnak kell előzetesen beírni!)
8. A számított talajterhelési díj: (5. sor * 6. sor * 7. sor )
9. Az önkormányzati rendelet szerinti díjkedvezmény (csak magánszemélyek részére):
10. Fizetendő talajterhelési díj:

m3
m3
m3
m3
m3
1200 Ft/m3
1.5
m3
Ft
Ft

C) Összesen fizetendő adó [A) 10. sor+B) 10. sor]:

Ft

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

helység

év

hó

na
p

P.H.

az adózó vagy képviselője (meghatalmazottja)
aláírása

