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112016. (tl. 25.) önkormányzati rendelete
a talajterhelési díjról

Csonkahegyhát Község Önkormányzata Képviselőtestülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi
LXXXIX. törvény 21lA. § (2) bekezdésében, és a 26. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló2011. évi CDüXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:

1.§
A rendelet hatálya

A rendelet hatálya Csonkahegyhát község Önkormány zataközigazgatásiterUletén a helyi
vízgazdálkodási hatósági engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést, ideérfue az egyedi
zárt szennyvíztárolót, alkalmazókra terjed ki, akik a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem
kötöttek rá (a továbbiakban: kibocsátó)

2.§
A rendelet célja

A rendelet célja a környezetbe történő anyagkibocsátás csökkentése, a környezet és a természet
megóvása érdekében a leghatékonyabb megoldások alkalmazása, valamint a környezet védelmében
érdekelt szereplők közötti arányos teherviselés elósegítése.

3.§
Adatszolgáltatási kötelezettség, ellenőrzés

(1) Adatszolgáltatási kötelezettség terheli a közszolgáltatót a rendelet hatálya alá tartozó
kibocsátókra vonatkozóan a szolgáltatott víz mennyisége, az ivóvízvezeték meghibásodása
következtében elszivárgott víz, a külön vízmérőn mért locsolási célú.víz mennyisége, valamint a
csatornára való rácsatlakozók köre tekintetébe n,

(2) Adatszolgáltatási köte|ezettség terheli a folyékony hulladék elszállítására feljogosított szervezetet
a kibocsátók szennyvíztárolójából a tárgyévben elszállított folyékony hulladék mennyiségéről,

(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti adatszolgáltatást a tárgyévet követó év február 28-ig kell
teljes íte n ie az ad atszol gáltatásra kötelezetteknek.

(4) A bevallásra került adatokataz adóhatóság a közszolgáltató által rendelkezésre bocsátott adatok
alapján ellenórzi. 1\-

l

4.§
E!járási szabályok

(1) A talajterhelési díjfizetési kötelezettség azta kibocsátót terheli, aki a műszakilag rendelkezésre
álló közcsatornára nem köt rá és a helyi vízgazdálkodási hatósági, illetve vízjogi engedélyezés
hatálya alátartozö szennyvízelvezetést, ideértve az egyedi szennyvíztárolót is,,alkalmaz.

(2) A talajterhelési díjat a kibocsátónak kell megállapítani, bevallani és önadózás keretében egy
összegben kelí megfizetnie a tárgyévet követő év március 31-ig Csonkahegyhát Község
önkormányzata adóhatósága (CsonkahegyhátiÁllandó Kirendeltség, 8918 Csonkahegyhát, FŐ u.

20.) számára.



(3)

(4)

(5)

Ha a kibocsátó több ingatlannal vagy telephellyel rendelkezik, bevallásában az adatokat
ingatlanonként, telephelyként kell feltüntetnie.

Az ingatlan értékesítése/vétele/öröklése esetén a tulajdonos személyében történő változást 15
napon belül be, kell jelenteni Csonkahegyhát Község Önkormányzata adóhatóságánál
(Csonkahegyháti Állandó Kirendeltség, 8918 Ósonkahegyhá1, Fő u.20.), a fogyasztási méióóra
állásának megjelölésével.

A vízmennyiség mérővel nem rendelkezö kibocsátó esetében 50 l/fölnap átalány vízmennyiség
képezi a talajterhelési díj alapját.

, 5.§
A taIajterhelés i d íj mértékének meg határozása

(1) A kibocsátó köteles a környezetterhelésidíjrólszóló 2003. évi LXXXIX. törvény (a továbbiakban:
Ktdtv.) 12. §- ában meghatározott talajterhelési díjat megfizetni.

(2) A talajterhelési díj egységárának mértéke: 1.200 FUm3

(3) A talajterhelésidíjat a kibocsátónak a Ktdtv. 12. § -a alapján kell megállapítania.

(4) A talajterhelési díj alapjának meghatározásakor mérési lehetőség hiányban a közszolgáltatónak a
fogyasztott víz mennyiségét arányosítva, az elöző év azonos időszakában mért fogyasztással
egyezően kell megállapítania.

6.§
Díjmentesség

(1) Mentes a talajterhelésidíj megfizetése alóla kibocsátó
a) a közszolgáltató által igazolt, külön órával (főmérő vagy almérő) mért kerti csapon és tűzi

vízmérón keletkezett vízfogyasztása után;
b) ha a vételezett vízmennyiséget üres telken folyó építkezéshez használja fel, és ezt a

közszolgáltató igazolja;
c) az igazoltan technológiai célú, külön mérőórával mért vízfogyasztása után.

(2) 
^ 

talajterhelésidíj bevallási kötelezettség alól mentesül
a) a közszolgáltató igazolása alapján a tárgyévben vízfogyasztással nem rendelkező kibocsátó,
b) az (í) bekezdés szerintikibocsátó.

(3) Az (1), (2) bek. kívül a talajterhelési díj mérséklésére vagy elengedésére az adózás rendjéról
szóló 2003. éviXCll. törvény 134. § (í) bekezdés rendelkezéseit kellalkalmazni.

É rte l m ező le n§a e l r"rcse r
Ezen rendelet alkalmazásában :

1. Folyékony nutl&eX elszállítására feljogosított szervezet: Csonkahegyhát Község
Önkormányzatának, mindenkori hatályos rendelete szerint az e tevékenyse! gyakorlásárá
feljogosított szervezet.

2, Kerti csap: a közszolgáltató által igazoltan, kizárólag locsolási célra létesített, külön mérőórával
(főmérő vagy alméró) mért kültérivízvételező hely.

3. Közszolgáltató: Észak -ZalaiVíz- és Csatornamű Zrt.

4. Technológiai célú vízfelhasználás: a közszolgáltató által igazolt vízmennyiség, amely a kibocsátó
által engedéllyel végzett termelö tevékenysége során' veszteség nélkül az etoátlitott termék
részévé válik,



r,

8.§
záró rendelkezések

(1) A rendelet hatályba lépésének napja: 2016. április 1.

Csonkahegyhát, 2016. február 1 1.

thUm*lürgre|q
Salamon Mária 

}po|gármester

&,* lí"
salamon Henri

aliegyző /

A ren delet kih i rd etve csonkahegyhát község Ön kormányzata h irdetötábláján.
A rendelet kihirdetésének napja: Csonkahegyhát, 2016. február 25.
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Melléklet Csonkahegyhát Község Önkormányzata Képviselő-testületének a talajterhelési díjról szóló
Ll20t6. (ll. 25.) önkormányzati rendeletéhez

NYlLATKOZAT

Díjmentesség igénybevételéhez

...... évben

Alulírott ,....... (név) szám alatti lakos nyilatkozom, hogy
Csonkahegyhát Község Önkormányzata Képviselő-testületének a talajterhelési díjról szóló
.,.,..... l20L6. (l l. ....) önkormányzati rendelete

6 § (1), (2) bekezdése alapján díjmentességre vagyok jogosult, mert

a) Csonkahegyhát , u. ........ szám alatti ingatlanomon csak kerti csappa l/tűzi vízmérővel
rendelkezem,

b)Csonkahegyhát, u. ........ szám alatti ingatlanomon .,............... napjátóla
vételezett vízmennyiséget üres telken folyó építkezéshez használom,

c) Csonkahegyhát, u. ........ szám alatti ingatlanomon technológiai célú, külön
mérőórával rendelkezem

d)Csonkahegyhát, u. .....szám alatti ingatlanomon a tárgyévben vízfogyasztás nem
volt/ .......... napjától a vízszolgáltatás megszűnt/.

Kedvezményemet a víziközmű szolgáltató / folyékony hulladék elszállítására feljogosított vállalkozás
által kiá ll ított igazolások/ szá m lá k másolatá nak becsatolásáva l igazolom.

Csonkahegyhát,20......... .hó ............. nap

(aláírás)



Tájékoztatás és kitöltési útmutató a talajterhelési díj bevallásához, megfizetéséhez

(2016. évre}

A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXX|X törvény (továbbiakban: Köt.) értelmében a
talajterhelési díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli, 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.

V. A díifizetéssel kapcsolatos adatok

1. sor: A felhasznált (vízmérő alapján mért) vízmennyiség a tárgyévben: A 2015. évben kibocsátott

összes vízmennyiséget kell szerepeltetni.

2. sor: Külön jogszabály alapján a locsolásra felhasznált vízmennyiség: A 2015, évben kibocsátott

összes vízmennyiségből levonható a külön locsolási mérőn mért mennyiség. Amennyiben nincs

locsolási mérő, a május l-től szeptember 30-ig terjedő időszakban kibocsátott víz mennyiségének

IO%-a vonható le.

3, sor: Elszállított szennyvíz mennyisége: A talajterhelési díj alapja csökkenthető azzal a számlákkal

igazolt mennyiséggel, amelyet a kibocsátó a szennyvíztárolójából elszállíttat. A számla a tárgyévi

beva l lási idősza kra, azaz 2OL5. évre vonatkozhat.

4. sor: A talajterhelési díj alapja: 1. sor csökkentve a 2. és 3. sorok összegével

5. sor: A talajterhelési díj egységmértéke: A talajterhelési díj mértékét törvény határozza meg, mely

t20o rt7m'.

6. sor: Területérzékenységiszorzó: 
^27l2OO4.(Xl1.25.) 

KvVM rendelet alapján Csonkahegyhát
közigazgatási területeg felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területnek minősül, ezért a
Köt. 3. számú mellékletq alapján az egységmértéket 1,5-el kell szorozni.

7. sot': Fizetendő talajterhelési díj: A talajterhelési díj alapja x egységmérték x területérzékenységi

szorzó (4. sor x 5. sor x 6. sor)

Csonkahegyháti Állandó Kirendeltség - Csonkahegyhát

Adóügyi ügyintéző



Bevallás
A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartoző szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjhoz

2015. évről

I. A díjfizető (kibocsátó):
Neve (césneve): .

Születési helye:
Anvia születési csalárli és rrtóneve

Ideje:......... év hó .nap

Adószáma: ArlÁeznnnsítÁ iele.
statisztikai számi el e: Telcfnnsz4
Lakóhelve:
Levelezési címe:

II. A díjíizetéssel érintett ingatlhn
Címe:

III. Az ingatlan tulajdonosának (akkor kell kit<ilteni, ha nem azonos a díjfizetővel):
Neve:
születési helve:
ldeie:
Anvia születési családi és utőneve:
Levelezési címe:

IV. Bevallási időszak: _ év_ hó _ naptól _ év_ hó _ napig.

V. A díjíizetéssel kapcsolatos adatok
1 . A felhas znált (vízmérő alapjan mért) vízmennyis ég a targyévben:
2. Külön jogszabály alapjána locsolásra felhasznált vízmennyiség:
3. Elszállított szennyvíz mennyisége:
4. A talajterhelési díj alapja (1. sor csökkentve a2. és 3. sorok összegével)
5. A talajterhelési díj egységmértéke:
6. Területérzékenységi szorző :

7. X'izetendő talajterhelési díj: (4. sor x 5. sor x 6. sor)

............ m3
1200 Ftlm3

1,5

.Ft
VI. Felelősségem tudatában kijelentem, hory a bevallásban közölt adatok a valóságnak megfelelnek

Csonkahegyhát, . ....év hó.... nap

* 
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