Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…./2017. (X….) önkormányzati rendelete
a talajterhelési díjjal kapcsolatos szabályok megállapításáról

Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003.
évi LXXXIX. törvény 21/A § (2) bekezdésében, valamint 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 talajterhelési
díjjal kapcsolatos szabályok megállapításáról az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya
1.§
(1) A rendelet személyi hatálya a (2) bekezdés kivételével arra a kibocsátóra terjed ki, aki a
műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá és helyi vízgazdálkodási hatósági,
illetve vízjogi engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést, ideértve az egyedi zárt
szennyvíztározót is, alkalmaz. Az újonnan üzembe helyezett közcsatornára a műszaki
átadástól számított 90 nap áll rendelkezésre a csatlakozáshoz.
(2) Nem terheli díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót, aki megfelel a környezetterhelési
díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ktd. tv.) 11. § (2) bekezdésében
foglaltaknak. A felmérés eredményét a kibocsátó köteles öt évig megőrizni és ellenőrzés
esetén az adóhatóság rendelkezésére bocsátani.
Értelmező rendelkezések
2.§
E rendelet alkalmazásában:
1.Kibocsátó: a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény (a
továbbiakban: Ktd. tv.) 2.§ a) pontjában meghatározott természetes személy, jogi személy
vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, akivel a közszolgáltató szervezet
szerződéses viszonyban áll, ennek hiányában az, aki részére az ivóvíz szolgáltatás
ellenértéke kiszámlázásra került. Közszolgáltatás hiányában az egyedi vízkiemelő
berendezéssel ellátott ingatlan vízfogyasztó és szennyvízelhelyező hasznosítója,
amennyiben ez nem állapítható meg, az ingatlan ingatlan-nyilvántartásba bejegyezett
tulajdonosa vagy tulajdonosai – több tulajdonos esetén tulajdoni hányaduk arányában.
2. Egyedülálló: az a személy, aki egyszemélyes háztartásban él
3. Jövedelem: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben
meghatározott jövedelem.
4. Locsolási célú felhasználás: a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX.
törvényben (továbbiakban: Vksztv.) és végrehajtási rendeltében meghatározott
vízmennyiség.

A talajterhelési díj meghatározási módja
3.§

(1) A talajterhelési díj mértékét a Ktd. tv. előírásainak megfelelően kell megállapítani és
Nagykáta Város Önkormányzata adóhatósága által rendszeresített formanyomtatványon,
önadózással kell bevallani a tárgyévet követő évben a környezetterhelési díjról szóló
törvényben meghatározott határidőig. A talajterhelési díj a (2) bekezdésben meghatározott díj
alap és a (3) bekezdésben meghatározott egységdíj, valamint a település közigazgatási
területére vonatkozó terület- érzékenységi szorzó határozza meg.
(2) A talajterhelési díj alapja a Ktd. tv. 12. § (2) bekezdésében megállapított vízmennyiség.
(3) A talajterhelési díj egységdíjának mértéke a Ktd. tv. 12. § (3) bekezdése szerint kerül
meghatározásra.
(4) A talajterhelési díj számításának részletes szabályait a Ktd. tv. 3. számú melléklete
határozza meg.
(5) A talajterhelési díj alapja csökkenthető a Ktd. tv. 14. §-ában meghatározott mennyiséggel.
(6) A talajterhelési díjat a tárgyévet követő március 31-ig kell megfizetni Nagykáta Város
Önkormányzat 11742063-15392581-03920000 számú talajterhelési díj beszedési számla
javára.
(7) Nagykáta Város közigazgatási területére vonatkozó, a felszín alatti víz állapota
szempontjából megállapított területérzékenységi szorzó: 1.5.
(8) Mérési lehetőség hiányában a talajterhelési díj alapjául szolgáló vízmennyiséget a
víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek
végrehajtásáról szóló 58/2013. (II.27.) Korm. rendelet 8. sz melléklete szerint
meghatározott átalánymennyiségek alapján kell meghatározni, köbméterben.
(9) A talajterhelési díj bevallásával, megállapításával, megfizetésével kapcsolatos
kötelezettségek teljesítésének ellenőrzését, a meg nem fizetett díjak végrehajtását a
Nagykátai Polgármesteri Hivatal Jegyzője látja el az adózás rendjéről szóló 2003. évi
XCII. törvény rendelkezéseinek megfelelően.

Díjfizetési kötelezettség keletkezése, megszűnése
4. §
(1) A díjfizetési kötelezettség évközi keletkezése:
a) a vízvezeték hálózatra csatlakozás (vízmérő üzembe helyezés) napján,
b) vízmérő átíratása esetén a szolgáltatóhoz bejelentett vízmérő állás alapján, a bejelentés
napján.
(2) A díjfizetési kötelezettség megszűnése:
a) a víz/csatorna szolgáltatóval történő szerződés megszűnésekor,
b) a kibocsátó személyében történő változás esetén a szolgáltatóhoz bejelentett vízmérő állás
alapján, a bejelentés napján,
c) a kibocsátó a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára ráköt.

Mentesség, Kedvezmény
5.§
(1) Mentes a talajterhelési díjfizetés alól az a magánszemély kibocsátó,
a) egyedülálló és 70 év feletti,
b) aki a közszolgáltató igazolása alapján a csatornára való rákötést többletköltséggel járó
egyedi műszaki megoldással tudná teljesíteni.
(2) Díjfizetési kedvezmény illeti meg azt a magánszemély kibocsátót, aki
a) egyedülálló és a nettó jövedelmének összege nem éri el a mindenkori öregségi
nyugdíjminimum legkisebb összegének 200 %-át,
b) és a vele közös háztatásban élőknek az egy főre eső nettó jövedelme nem éri el az
öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150 %-át,

(3) A díjfizetési kedvezmény mértéke - írásbeli kérelem alapján - egyedi elbírálás alapján a
fizetendő díj 50%-áig terjedhet.
(4) A mentesség és a kedvezmény egy adóévre illeti meg a magánszemély kibocsátót. A
kérelmet Nagykáta Város Önkormányzata Jegyzőjéhez kell benyújtani. A kérelem elbírálása
során az adóhatóság kikéri a Jegyző tájékoztatását a jogosultság fennállásáról, valamint az
általa kezelt adatokat. Indokolt esetben az adóhatóság környezettanulmányt készít.
(5) A magánszemély kibocsátó írásbeli kérelme alapján az adóhatóság az adózás rendjéről
szóló 2003. évi XCII. törvény szerinti részletfizetést engedélyezhet.

Bevallás, díjfizetés
6. §
(1) A kibocsátó a talajterhelési díjat a tárgyévet követő év március 31-éig vallja be, az erre a
célra rendszeresített, az Önkormányzat honlapján elérhető nyomtatványon és fizeti meg. A díj
megállapítása határozatban történik. A díj fizetési kötelezettség keletkezéséről, megszűnéséről
az illetékes önkormányzati adóhatóság által rendszeresített formanyomtatványon kell
bevallást tenni.
(2) A talajterhelési díj Nagykáta Város Önkormányzata Környezetvédelmi Alapjának
bevételét képezi. A környezetvédelmi alap felhasználásáról a képviselő-testületnek évente a
költségvetési rendelet és a zárszámadás elfogadásával egyidejűleg kell rendelkeznie.
(3) Magánszemélyek a tulajdonukban lévő ingatlanokat külön megjelölve egy bevallást
adnak be.
(4) Ha a vállalkozás több telephelyet működtet, a bevallásában az adatokat telephelyenként
tünteti fel.
(5) A bejelentést, és ezt követően minden tárgyévet követő január 31-ig az önkormányzati
adóhatóság részére meg kell küldeni azokat a számlákat, amelyek igazolják a kibocsátó
szennyvíztározójából az engedéllyel rendelkező vállalkozó által tárgyévet megelőző évben
elszállított szennyvíz mennyiséget. A vízszolgáltatótól kapott számlák alapján a locsolásra
használt víz mennyiséget is igazolni kell.
(6) A talajterhelési díj fizetési kötelezettséget érintő változást annak bekövetkezésétől
számított 15 napon belül, az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon kell bejelenteni
az illetékes önkormányzati adóhatóságnak.

Adatszolgáltatás
7. §
Az önkormányzati adóhatóság részére adatot szolgáltat a tárgyévet követő év február 28-ig a
közműves ivóvíz szolgáltató a jelen rendelet szerinti kibocsátók fogyasztási helyeinek
címéről, a fogyasztók nevéről és címéről, valamint a tárgyévi vízfogyasztásról, korrigálva azt
a locsolási kedvezmény mennyiségével.
Jogkövetkezmények
8.§
Az önkormányzati adóhatóság rendszeresen ellenőrzi a talajterhelési díjjal összefüggő
kötelezettségek teljesítését. A talajterhelési díj megfizetésére, bevallására, az ehhez
kapcsolódó jogkövetkezményekre, a megállapításhoz és a beszedéshez való jog elévülésére,
pénzügyi ellenőrzésére, valamint végrehajtására a Ktd. tv-ben, valamint e rendeletben nem
szabályozott kérdésekben az adózás rendjéről szóló törvény előírásait kell alkalmazni.

Záró rendelkezések
9.§
(1) E rendelet 2017. december 01. napján lép hatályba.
(3) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a talajterhelési díjról és a
környezetvédelmi alapról szóló 12/2007. (VII.18.) rendelet.

Nagykáta, 2017. október ….

Karsainé Magyar Ildikó
jegyző

Dorner Gábor
polgármester

