14/2013,(XII.04.) számú rendelet
a talajterhelési díjról
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8.§. (2) bekezdésében biztosított
jogkörében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében megállapított feladatkörében eljárva,
a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény (Ktd.) 21/A. § (2) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

Értelmező rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában:

(1)környezethasználó:
az a természetes és jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet,
aki/amely a környezetet igénybe vevő, terhelő, veszélyeztető, illetőleg szennyező
tevékenységet folytat, és az általa kibocsátott szennyvízmennyiség évente az 500 m3-t nem
haladja meg.

(2)Műszakilag rendelkezésre álló közcsatorna:
Amely lehetővé teszi műszaki kialakításánál, elhelyezésénél fogva a rácsatlakozást.

(3) Kibocsátó:
Az 1995. évi LIII. Törvény 2.§. (2) bekezdése és a Ktdt. 2.§. – ára figyelemmel minden
természetes személy, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki a
műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá és helyi vízgazdálkodási hatóság
engedélyezése alapján szennyvízelhelyezést alkalmaz.

(4) Család:
Egy háztartásban életvitelszerűen együtt lakó közeli hozzátartozók,
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(5) Egyedülálló:
Az a személy, aki egyszemélyes háztartásban lakik

(6) Jövedelem:
A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III.
törvény 4.§ (1) bekezdés a) – pontjában meghatározottak szerint.
A személyi jövedelemadóról szóló törvényben jövedelemként meghatározott vagyoni érték (
bevétel ) munkavállalói járulékkal, személyi jövedelem adóval, egészségbiztosítási és
nyugdíjjárulékkal valamint a jövedelemadóról szóló törvényben elismert költségekkel
csökkentett része.

(7) Háztartás:
Az egy lakásban életvitelszerűen együtt lakó személyek.

(8) Különösen méltánylást érdemlő eset:
Fogyatékosság, betegség ( tartós kórházi ápolás több hónapon keresztül ) baleset,, haláleset,
elemi kár, létfenntartást veszélyeztető körülmény megléte, bekövetkezése.

Általános rendelkezések

2. § (1) A rendelet hatálya kiterjed arra a környezethasználóra, aki (amely) a helyi
vízgazdálkodási hatósági engedélyhez kötött környezethasználata során a környezet
terhelésével járó anyagot bocsát a környezetbe (a továbbiakban: kibocsátó) és aki a
műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá.
3. §. (1) A kibocsátó köteles a Ktdt 11.§. – a alapján talajterhelési díjat fizetni, amelynek a
mértékét és a számítási módját a Ktdt 3. sz. melléklete határozza meg.
(2) A kibocsátó a Ktdt 13.§ (2) bekezdése alapján mentesül a talajterhelési díj megfizetése
alól.
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(3) A kibocsátó a Ktdt 14.§. – ában meghatározott esetben csökkentett talajterhelési díj
megfizetésére köteles.

Adatszolgáltatási és eljárási szabályok

4. §. (1) A kibocsató a talajterhelési díj fizetési kötelezettségéről évente, a tárgyévet követő
év március 31- ig, Csetényi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjéhez, mint az
önkormányzati adóhatósághoz tesz bevallást.
(2) Az önkormányzati adóhatóság részére a települési szennyvíz – csatornamű üzemeltetője, (
Jelenleg Bakonykarszt Zrt Veszprém ) a kibocsátó azonosítása és ellenőrzése érdekében
adatokat szolgáltat.
a) A tárgyévet követő év február 28 – ig, a kibocsátók tárgyévi ivóvízfogyasztásról, korrigálva
a locsolási kedvezmény mennyiségével, valamint az ivóvízvezeték meghibásodása
következtében elszivárgott vízmennyiséggel.
b) A negyedévet követő hónap 5. napjáig a kibocsátók köréről.
(3) A talajterhelési díj megállapításával összefüggő személyes adatokat a kibocsátó
azonosítására, a bevallások ellenőrzésére használhatja fel az önkormányzati adóhatóság.
(4) A talajterhelési díj fizetésére kötelezett kibocsátókról, valamint a talajterhelési díj
fizetésére vonatkozó díjkedvezményekben részesülő személyekről az önkormányzati
adóhatóság vezet nyilvántartást.
(5) Az önkormányzati adóhatóság a kibocsátott terhelő talajterhelési díj mértékét és a fizetés
módját a Ktdt. 25. § - ában meghatározott rend szerint állapítja meg.
(6) A Ktdt. 18. §. A alapján a talajterhelési díjat az önkormányzati adóhatóság által megjelölt
számlája javára kell befizetni.
Díjkedvezmény
5.§. (1) A települési önkormányzat jegyzője rászorultsági alapon díjkedvezményben
részesítheti illetve mentesítheti a lakossági kibocsátókat a Ktdt. 13.§ (1) bekezdése alapján.
Az önkormányzat elsődleges érdeke az elkészült csatornahálózatba való rákötés ösztönzése,
ezért a szabályozásnak, olyannak kell lennie, amely nem mentesség megadását támogat és
díjkedvezményt is csak rendkívüli indokolt esetben tesz lehetővé.
(2) Az e rendelet 3.§. (2) bekezdésében meghatározott mentességet kizárólag, különösen
méltánylást érdemlő esetben, egyedi elbírálás során a jegyző adhat.
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Átmeneti és záró rendelkezések

6. § Hatályba lépésével hatályát veszti a talajterhelési díjról szóló 11/2004.(VII.29.) rendelet.

13. § A talajterhelési díj fizetésre kötelezett a talajterhelési díjat, a környezetterhelési díjról
szóló 2003. évi törvény 11.§ - 14.§ - ában foglaltak szerint köteles megfizetni.

Albert Mihály

Müller József

polgármester

jegyző

A jelen rendelet 2014. január 04 – én lép hatályba.

Müller József
Jegyző
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