Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2013. (IX. 19.) önkormányzati rendelete
a talajterhelési díjról
(egységes szerkezetben az időközi módosításokat tartalmazó
17/2013. (XI. 29.), 10/2015. (VI. 29.) és 18/2015. (XI. 26.) önkormányzati rendeletekkel)
Gádoros Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX.
törvény (továbbiakban: Ktd.) 21/A. §-nak (2) bekezdésében, és a 26. §. (4) bekezdésben
kapott felhatalmazás alapján, a következőket rendeli el:
1. §
A rendelet hatálya
A rendelet hatálya Gádoros nagyközség 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) 1A talajterhelési díj mértékét a (2) bekezdésben meghatározott talajterhelési díj alapja, az
egységdíj, valamint a területérzékenységi szorzó szorzata határozza meg.
(2) A talajterhelési díj alapja:

A 18/2015. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított új bekezdés. Hatályos. 2015.
január 1-jétől
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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.
(4) 2A talajterhelési díj összegét a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény
(a továbbiakban: törvény) 12. § (2) bekezdése szerint megállapított díjalap, az ugyanezen
törvény 12. § (3) bekezdésében meghatározott egységdíj, és a területérzékenységi szorzó
(Gádoros Nagyközség közigazgatási területén egységesen 1,5) szorzata határozza meg
(éves díjalap x 1.200 Ft/m3 x 1,5).
4. §
Kedvezmények, mentességek
(1) 100 % díjkedvezmény illeti meg a kibocsátót 2014. május 31-ig a rácsatlakozási
kötelezettség teljesítésétől függetlenül.3 A rácsatlakozást záró bevallás és a
viziközműszolgáltatóval megkötött szolgáltatási szerződés bemutatásával kell igazolni. A
kedvezmény érvényesítéséhez csatolni kell a bevallással egyidejűleg a rendelet 2. számú
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) 20%-os díjkedvezmény állapítható meg annak a magánszemélynek, aki megfelel az
alábbi feltételeknek:
- családban élők esetén a háztartás egy főre eső átlagos nettó havi jövedelme nem haladja
meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (nyugdíjminimum) 150%át.
- 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 18/2015. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte. Hatályos: 2016. január
1-jétől
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a) akinek ingatlana csak kerti csappal rendelkezik,
b) akinek az ingatlanán a méréssel igazolt éves vízfogyasztása nem haladja meg a 10 m 3t. 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.
(6) A kibocsátó díjfizetési kötelezettségéről – a 4. § (1) bekezdés szerinti mentesség esetén –
évente a tárgyévet követő év március 31. napjáig tesz bevallást az erre rendszeresített
formanyomtatványon.4
5. §
A díj fizetése
(1) A talajterhelési díj megállapításáról, bevallásáról és megfizetéséről a Ktd. 20. §-a, 21. §-a
és a 21/A. §-ának (1) bekezdése rendelkezik.
(2) A díjfizetési kötelezettségek keletkezéséről, illetve megszűnéséről a változás időpontját
követő hónap 15. napjáig kell bejelentést tenni.
Ha a kibocsátó több ingatlannal vagy telephellyel rendelkezik, bevallásában az adatokat
ingatlanonként, telephelyenként kell feltüntetnie.
(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 Gádoros nagyközség jegyzője, mint önkormányzati
adóhatóság részére.
(4) 5A talajterhelési díjat az önkormányzat 53300067-11050009 „Talajterhelési díj” bevételi
számlája javára postautalványon kell megfizetni.
(5) Az első alkalommal, a 2013. évre vonatkozó adatokat tartalmazó bevallást 2014. március
14-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.
6. §
Adatszolgáltatás

A 10/2015. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 2. §-ával megállapított új bekezdés. Hatályos: 2015. június 30-tól
Az 5. § (4) bekezdés a 17/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelet 1. §-a szerint módosított szöveg. Hatályos:
2013. december 1-től.
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(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.
(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
díjfizetésére vonatkozó díjmentességben részesülő személyekről az önkormányzati
adóhatóság nyilvántartást vezet.
7. §
Eljárási szabályok
(1) Gádoros nagyközség jegyzője részére a viziközmű szolgáltató a kibocsátó azonosítása és
ellenőrzése érdekében adatszolgáltatásra köteles:
a) tárgyévet követő év február 28. napjáig a kibocsátó tárgyévi vízfogyasztásáról,
b) negyedévet követő hónap 5 napjáig a kibocsátók köréről.
(2) A jegyző a kibocsátót terhelő talajterhelési díj mértékét és a fizetés módját külön
jogszabályban meghatározott rend szerint határozatban állapítja meg.
(3) A talajterhelési díjfizetési kötelezettség a vízvezeték-hálózatra történő rácsatlakozás (a
fogyasztásmérő üzembe helyezésének) napján keletkezik.
(4) A talajterhelési díjfizetési kötelezettség megszűnik a vízvezeték-hálózatról történő
vízfogyasztás megszüntetése (a fogyasztásmérő leszerelése) napján, valamint a
közcsatorna-hálózatra történő rákötés napján.
(5) A talajterhelési díj az önkormányzat környezetvédelmi alapjának bevételét képezi.
(6) A talajterhelési díjat a Gádoros Nagyközség Önkormányzat elkülönített számlájára kell
befizetni.
8. §
Záró rendelkezések
(1) A rendelet 2013. november 12. napján lép hatályba.
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(2) E rendelet a belső paci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács
2006/123/ irányelvnek való megfelelést szolgálja.
Gádoros, 2013. szeptember 2.
Dr. Prozlik László
polgármester

Varga József
jegyző

Kihirdetve: 2013. szeptember 19.
Varga József
jegyző
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1. melléklet az …./2013 (…...) önkormányzati rendelethez
NYILATKOZAT
Mentesség igénybevételéhez .......................... ….. évben
Nyilatkozom, hogy a helyi önkormányzat számú talajterhelési díjról szóló rendelete §.
bekezdés pontja alapján díjmentességre jogosult vagyok, mert
A Gádoros, ………………………………….. szám alatti ingatlanon csak kerti csappal
rendelkezem.
Gádoros, ,…………………………………….
…………………….
aláírás
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2. melléklet az …./2013. (…….) önkormányzati rendelethez
NYILATKOZAT
Kedvezmény igénybevételéhez évben
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.
Gádoros, …………………………………
…………………….
aláírás
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3. melléklet az …../2013. (…...) önkormányzati rendelethez
NYILATKOZAT
Kedvezmény igénybevételéhez évben
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: .................. fő

.................................... Ft

1 főre jutó jövedelem:…………………………………..
Mellékelem a családban élők jövedelemigazolását.
Gádoros, 2013. …………………..
…………………….
aláírás
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