ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
26/2012.(XI.30.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

A TALAJTERHELÉSI DÍJ HELYI SZABÁLYAIRÓL
(Egységes szerkezetben a módosítására alkotott 14/2013.(XI.04.) önkormányzati
rendeletettel)
Zagyvarékas Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye
(2011.április 25.) 32. Cikk (1) bekezdés a) pontjában és (2) bekezdésében a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében biztosított
feladatkörében a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. tv. 21/A. § (2)
bekezdésében és a 26. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következő
önkormányzati rendeletet alkotja:
I. fejezet
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
A rendelet célja
1. §
A rendelet célja, hogy a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv.
(továbbiakban: Kvt.) 60. §-ának rendelkezéseivel összhangban elősegítse a környezetbe
történő anyagkibocsátás csökkentését, a környezet és a természet megóvása érdekében a
leghatékonyabb megoldások alkalmazását, valamint az önkormányzat és a
környezethasználók közötti arányos teherviselést.

A rendelet hatálya
2. §
A rendelet hatálya a környezetet igénybe vevő, terhelő, veszélyeztető, ill. szennyező
természetes és jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre
(továbbiakban: kibocsátó) terjed ki.
II. fejezet
TALAJTERHELÉSI DÍJ
3. §
A kibocsátó a talajba juttatott szennyvíz után talajterhelési díjat köteles fizetni.
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4. §
(1) A talajterhelési díj egységdíjának mértéke a Ktdt. 27. § (1) bek. alapján:
2013. január 1. napjától

1.200.- Ft/m3

(2) A területérzékenységi szorzó Zagyvarékas község területén az érzékeny besorolás miatt
1,5.
(3) A talajterhelési díj mértéke:
TTD=ExAxT; ahol a
TTD: a fizetendő éves talajterhelési díj,
E: az egységdíj (Ft/m3) ( (1) bekezdése alapján)
A: a díjfizetési alap (m3)
T: a település közigazgatási területére vonatkozó, a felszíne alatti víz állapota szempontjából
megállapított területérzékenységi szorzó a (2) bekezdés alapján

KEDVEZMÉNYEK
5.§.
1

A 4. §-ban meghatározott talajterhelési díjból 50% díjfizetési kedvezmény illeti meg:
a 0.5 m3/fő/hó alatti valamennyi kibocsájtót.
III. fejezet
A DÍJ MEGFIZETÉSE
6. §
(1) A kibocsátó a tárgyévet megelőző év tényleges kibocsátása alapján az önkormányzati
adóhatóság (továbbiakban: adóhatóság) által megállapított éves összeget négy egyenlő
részben, a negyedév utolsó napjáig fizeti meg az önkormányzat „Talajterhelési díj”
elnevezésű 70300015-1 1024673 számú számlájára. Az ehhez kapcsolódó
jogkövetkezményekre, a megállapításhoz és a beszedéshez való jog elévülésére, valamint a
végrehajtásra és e rendeletben nem szabályozott eljárási kérdésekre az adózás rendjéről szóló
2003. évi XCII. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
(2) A szennyvízcsatornára való rákötés időpontjától törli az adóhatóság annak a fizetési
kötelezettségét, aki a VCSM Zrt. igazolása szerint a szennyvízcsatorna szolgáltatást igénybe
vette.
(3) Szünetel a fizetési kötelezettség az után az ingatlan után, amelyet nem használnak és ezt a
tényt az adóhatóságnál bejelentik.
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Módosította: a 15/2013.(XI.04.) önkormányzati rendelet 1.§-a.
Hatályos: 2013.XI.04-től.
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IV. fejezet
BEVALLÁSI, ADATSZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYOK
7. §
(1) A kibocsátó a talajterhelési díj fizetéséről évente, a tárgyévet követő év március 31.
napjáig az adóhatósághoz tesz bevallást formanyomtatványon. (A nyomtatvány elkészítéséért
a jegyző felel.)
(2) Adatszolgáltatási kötelezettség terheli a VCSM Zrt-t:
a) minden év január 31-ig a tárgyévet megelőző évben a rendelet hatálya alá tartozó
ingatlanoknak szolgáltatott víz méréssel igazolt mennyiségéről mérési lehetőség
hiányában az átalány alapján meghatározott víz mennyiségéről, valamint a locsolási célú
felhasználásra figyelembe vett vízmennyiségről,
b) a közcsatornára való rákötésekről a rákötést követő hónap 5. napjáig,
c) a negyedévet követő hónap 5. napjáig a kibocsátók körének változásáról.
(3)2 Az a kibocsátó aki nem rendelkezik vízmennyiség mérővel, az e rendeletben
meghatározott vízmennyiség (átalány) alapján számítja ki a talajterhelési díjfizetési
kötelezettségét. Az így meghatározott átalány: 10 liter/fő/nap

V. fejezet
Az adóbevétel felhasználása
8.§
A befizetett talajterhelési díj Zagyvarékas Község Önkormányzatának „Környezetvédelmi
Alapja” bevételét képezi, melyet a talaj, valamint a felszín alatti víz mennyiségi, minőségi
védelmére használhatja fel.

VI. fejezet
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

9. §
(1) Ezen rendelet 2013. január 1. napján lép hatályba.
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Módosította: a 15/2013.(XI.04.) önkormányzati rendelet 2.§-a.
Hatályos: 2013.XI.04-től.
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(2) Ezen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a talajterhelési díj helyi szabályairól szóló
8/2012.(II.24.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.

Kelt: Zagyvarékas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012.november 29-i ülésén.

Jánosi József
polgármester

Jenesné Paróczai Erika
jegyző

Záradék:
Ezen rendeletet 2012. november 30-án kihirdetésre került.

Jenesné Paróczai Erika
jegyző

