Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2015. (IX. 18.) önkormányzati rendelete
a talajterhelési díjra vonatkozó eljárási és adatszolgáltatási szabályokról
Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló
2003. évi LXXXIX. törvény 26. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
Magyarország Alaptörvényének 32. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII.
törvény 48. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Fejér Megyei
Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya véleményének
kikérésével a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § (1) A kibocsátó köteles a 2003. évi LXXXIX. törvény 11-14. §-aiban foglaltak alapján
talajterhelési díjat fizetni.
(2) Díjfizetési kötelezettség keletkezése vagy megszűnése esetén a kibocsátó köteles 15
napon belül a változásról értesíteni az önkormányzati adóhatóságot.
(3) A vízmennyiség mérővel nem rendelkező kibocsátó esetében 50 liter/fő/nap átalányvízmennyiség képezi a talajterhelési díj alapját.
2. Adatszolgáltatási és eljárási szabályok
2. § (1) Az önkormányzat részére a települési szennyvízhálózat üzemeltetője a kibocsátó
azonosítása és ellenőrzése érdekében adatot szolgáltat a tárgyévet követő év február
28. napjáig a kibocsátók tárgyévi vízfogyasztásáról, korrigálva a locsolási
kedvezmény mennyiségével, valamint az ivóvízvezeték meghibásodása
következtében elszivárgott vízmennyiséggel.
(2) A települési szennyvízhálózat üzemeltetője adatot szolgáltat továbbá az
önkormányzat részére a kibocsátók köréről negyedévet követő hónap 5. napjáig.
(3) A talajterhelési díj megállapításával összefüggő személyes adatokat kizárólag a
kibocsátó azonosítására, a bevallások ellenőrzésére használja fel az önkormányzati
adóhatóság.
(4) A talajterhelési díj fizetésére kötelezett kibocsátókról, valamint a talajterhelési díj
fizetésére vonatkozó díjkedvezményben részesülő személyekről az önkormányzati
adóhatóság nyilvántartást vezet.
3. Díjkedvezmény és díjmentesség
3. §

Nem terheli talajterhelési díj fizetési kötelezettség azt a kibocsátót, akinek ingatlanán
a méréssel igazolt éves vízfogyasztás mennyisége nem haladja meg a 10 m3 –t.
4. Bevallás és a díj megfizetése

4. § (1) A bevallást az 1. melléklet szerinti formanyomtatvány felhasználásával kell
teljesíteni.
(2) A talajterhelési díj befizetését az önkormányzat 11748038-15429829-03920000
számú számlájára kell teljesíteni.
5. §
Az önkormányzat talajterhelési díj számláján rendelkezésre álló összeget a befizetést
követő hónap 10. napjáig a települési környezetvédelmi alap javára kell átutalni.
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5. Záró rendelkezések
6. § (1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének a
talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról szóló 27/2008. (XII.11.) rendelete.

Grőber József
polgármester

Dobosi Gergely
jegyző

Záradék:
A rendeletet a mai napon kihirdettem.
Magyarpolány, 2015. szeptember 18.

Dobosi Gergely
jegyző
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1. melléklet a 9/2015. (IX. 18.) önkormányzati rendelethez

BEVALLÁS
a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó
talajterhelési díjhoz
20 ...... évről
I. A díjfizető (kibocsátó):
Neve:
Születési helye:
ideje: év hó nap
Anyja születési családi és utóneve:
Adószáma:
Adóazonosító jele:
Statisztikai számjele:
Lakóhelye:
Levelezési címe:
Telefonszáma:

e-mail címe:

II. A díjfizetéssel érintett ingatlan:
Címe:
Helyrajzi száma:
III. Az ingatlan tulajdonosának (Akkor kell kitölteni, ha nem azonos a díjfizetővel.):
Neve (cégneve):
Születési helye:
Ideje:
Anyja születési családi és utóneve:
Levelezési címe:
IV. A díjfizetéssel kapcsolatos adatok
1. A tárgyévben felhasznált (vízmérő alapján mért) vízmennyiség:
(Ha vízmérő nem áll rendelkezésre, akkor az önkormányzat
rendelete szerinti átalány-víz mennyiséget kell beírni! )
2. Külön jogszabály alapján a locsolásra felhasznált vízmennyiség:
3. Szennyvízszállításra feljogosított szervezet által igazoltan elszállított
szennyvíz mennyisége:
4. Az önkormányzati rendelet szerinti mentes vízmennyiség:
5. A talajterhelési díj alapja (1. sor csökkentve a 2.;3.;4. sorok
összegével):
6. A talajterhelési díj egységmértéke:
7. Területérzékenységi szorzó:
8. A számított talajterhelési díj: (5. sor * 6. sor * 7. sor )
9. Az önkormányzati rendelet szerinti díjkedvezmény:
10. Fizetendő talajterhelési díj:
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m3
m3
m3
m3
m3
1 200 Ft/m3
1,5
Ft
Ft
Ft

