Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő Testületének
34/20041.(X1.25.) rendelete
a talajterhelési díjról és a helyi környezetvédelmi alapról.

Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő Testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003.
évi LXXXIX törvény / továbbiakban: Kvt.1 / 21/A. /2/ bekezdésében, valamint a környezet
védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 58.§.-ában kapott felhatalmazás
alapján a talajterhelési díjról az alábbi rendelete alkotja:/
A rendelet célja
1.§.
A rendelet célja, hogy
a./ meghatározza a talajterhelési díjra vonatkozóan a rászoruló lakossági kibocsátó díjkedvezményét
- díjfizetési mentességét, továbbá
b./ rendelkezzen a talajterhelési díjjal kapcsolatos adatszolgáltatási és eljárási szabályokról.

A rendelet hatálya
2.§.
A rendelet hatálya azokra a szennyvíz kibocsátókra terjed ki, akik a műszakilag rendelkezésre álló
közcsatornára nem kötnek rá és a helyi vízjogi hatósági engedélyezés alapján
szennyvízelhelyezést alkalmaznak.
Díjfizetési kötelezettség és annak mértékez
2/A.§.2
/1/ Díjfizetési kötelezettség a 2003. évi LXXXIX törvény 1l.. /1/ bekezdésében
meghatározott szennyvíz kibocsátókat terheli.
/2/ A fizetendő díj mértékét a Kvt. Alapján kell megállapítani és megfizetni.
/3/ Egyedi vízbeszerzés esetén / nem ivóvíz rendszerből nyert víz/ a felhasznált vízmennyiség
átalányösszege a települési átlagos egy főre jutó ivóvízfogyasztás nagyságával megegyező, mely
36m3/fő/év.

Díjkedvezmény

1
2

Módosította a 13/2005 (X.26.) önk. rendelet. Hatályba lép: 2005. november 1-jétől.
Módosította a 13/2005 (X.26.) önk. rendelet. Hatályba lép: 2005. november 1-jétől.

3.§.3

(1) A Kvt. 12. §-ában meghatározott talajterhelési díjból 50 % kedvezmény illeti meg
kérelme alapján azt a kibocsátót,
a.) akinek háztartásában a kedvezmény iránti kérelme benyújtását megelőző 12 hónapban az
egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 120 %-át,
b.) gyermekét egyedül nevelő esetében a 150 %-át,
c.) egyedül élő esetében a 200 %-át.
d.) aki az önkormányzat szociális ellátásokról szóló rendelete alapján a kérelem benyújtását
megelőző hónapban aktív korúak ellátásában részesült, vagy a vele közös lakcímen tartózkodó
házastársa, vagy élettársa a benyújtást megelőző hónapban aktív korúak ellátásában részesült.

Mentesség a díjfizetési kötelezettség alól
4.§.
/1/ Rászorultsági alapon mentesül a Kvt. 12.§.-ában meghatározott talajterhelési díjfizetési
kötelezettség alól a tárgyévben az a lakossági kibocsátó, aki az önkormányzat szociális ellátásokat szabályozó rendelete alapján a tárgyévet megelőző évben / legalább egy
alkalommal/ lakásfenntartási támogatásban részesült.
/2/4 Mentesül a díjfizetési kötelezettség alól a kibocsátó akkor, ha létezik ugyan műszaki
megoldás a közcsatornára való rákötésre, de a terepviszonyok, vagy a közcsatorna tervezési,
kivitelezési hibája miatt a rákötés a településen szokásos költségek többszöröse lenn, feltéve, hogy
a hatóságilag engedélyezett zárt rendszerű szennyvíztárolója van.
A településen szokásos költség: 105.000,-ft
(3)5 Kérelmére mentesíthető tárgyévben a talajterhelési díj fizetése alól

a.) az a 70 év feletti egyedül élő kibocsátó, akinek nettó jövedelme nem haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át.
Adatszolgáltatási és eljárási szabályok.
5.§.
/1/6 A kibocsátónak díjfizetési kötelezettségéről évente, a tárgyévet követő év március 31.-ig kell
bevallást benyújtani a Polgármesteri Hivatal adócsoportjához. A kedvezmény, illetve a

mentesség iránti kérelmet az 1. számú melléklet szerinti formanyomtatványon a talajterhelési
díj bevallásának benyújtásával egyidejűleg a Polgármesteri Hivatal Adó Csoportjánál lehet
kezdeményezni.
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Módosította a 6/2012 (IV.26.) önk. rendelet. Hatályba lép. 2012. április 27. napjától.
Módosította a 13/2005 (X.26.) önk. rendelet. Hatályba lép: 2005. november 1-jétől.
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Módosította a 6/2012 (IV.26.) önk. rendelet. Hatályba lép. 2012. április 27. napjától.

/2/ A bevallás
− a kibocsátó azonosításához / név, lakóhely, adószám /
- a díj alapjának, a mentességeknek, a kedvezményeknek, valamint a díj összegének
megállapításához szükséges adatokat tartalmazza.
/3/ A bevallást a rendelet mellékletét képező formanyomtatványon kell benyújtani. /4/ A
bevallást benyújtó kibocsátókat az adócsoport nyilvántartásba veszi.
/5/ A -fizetendő díjat a kibocsátó bevallása során maga állapítja meg.
5/A.§.7
/1/ a közszolgáltató a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvíz
elhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díj megállapítása és ellenőrzése érdekében az
önkormányzati adóhatóság részére az alábbiak szerinti adatszolgáltatásra köteles:
a./ a víz szolgáltatója:
−
minden év február 28. napjáig a kibocsátók részére előző évben szolgáltatott, az
ivóvízvezeték meghibásodása következtében elszivárgott, valamint a locsolási célú
felhasználásra figyelembe vett vízmennyiségről
- csatornára való rákötésekről, a rákötést követő hónap 5 napjáig
b./ folyékony hulladék elszállítására feljogosított szervezet:
−
a ki bocsát ók s zennyví zt ár ol ój ából az el őző évben elszál l í t ot t f ol yékon y
hulladékmennyiségéről, minden év február 28. napjáig.
/2/ Az /1/ bekezdésben meghatározott adatszolgáltatásnak tartalmaznia kell továbbá a díjfizető nevét,
születési idejét, lakcímét, a fogyasztás helyét, a szennyvízszippantás tényét.
6.§.
/1/A talajterhelési díj
megfizetésére, bevallására és
az ehhez kapcsol ódó
jogkövetkezményekre, a megállapítására és a beszedési jog elévülésére, pénzügyi
ellenőrzésére, végrehajtására az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a
Környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX törvény, továbbá Az adózás rendjéről szóló 2003.
évi XCII. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
/2/ A talajterhelési díj nyilvántartására, kezelésére és elszámolására az e rendeletben nem
szabályozott kérdésekben A települési önkormányzat hatáskörében tartozó adók és adók
módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásáról, kezeléséről és elszámolásáról szóló
13/1991.(V 21.) PM rendelet előírásait kell alkalmazni.

Környezetvédelmi alap
7.§.
/1/Az önkormányzat környezetvédelmi feladatainak megoldása, elősegítése érdekében helyi
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Módosította a 13/2005 (X.26.) önk. rendelet. Hatályba lép: 2005. november 1-jétől.

önkormányzati Környezetvédelmi alapot hoz létre.
/2/ A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó
talajterhelési díj az önkormányzat környezetvédelmi alapjának bevételét képezi.
/3/ Az önkormányzat a talaj terhelési díjból származó bevételét _ a /4/ bekezdésben foglaltak
figyelembe vételével — a talaj, valamint a felszín alatti víz mennyiségi, minőségi védelmére
használhatja fel.
/4/ A /3/ bekezdés szerinti felhasználásnak minősül különösen:
−

a csatornázás

−
−
−
−

a szennyvíztisztítás
a vízbázisvédelem
a tartós környezetkárosodások kármentesítése
a potenciális és tényleges szennyező források szennyezésének megelőzése, illetőleg
utólagos műszaki védelme
Záró rendelkezések
8.§.

A rendelet 2005. január 1.-én lép hatályba.
Kovács Péter
polgármester

Kovács Éva
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2004. november 25.

Kovács Éva
Jegyző

Benyújtandó: Dunavecse Önkormányzat Jegyzőjének
6087 Dunavecse, Fő út 43.

NYILATKOZAT
a talajterhelési díj
mentességéhez
kedvezményhez

1. Kibocsátó (fizetőjének)
neve: …………………………………………………………………………………………
születési helye, ideje………………………………………………………………………….
Adóazonosító jele:
Lakcíme: …………………………………………………………………………………......
Anyja neve: …………………………………………………………………………………
Az adómentesség, kedvezmény oka:
- háztartásban élők esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 120 %át nem haladja meg
családtag neve:

születési dátum:

havi jövedelem:

aláírás:

1.…………………………………………………………………………………………….
2……………………………………………………………………………………………..
3……………………………………………………………………………………………..
4……………………………………………………………………………………………..
5……………………………………………………………………………………………..
6……………………………………………………………………………………………..
egy főre jutó jövedelem a családban: ............................................

- gyermekét egyedül nevelő személy esetében a 150 %-át
az eltartott kiskorú gyermekek neve:
születési helye, ideje:
…………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...
egy főre jutó jövedelem a családban: ............................................
- egyedül élő személy esetén 200 %-át
havi jövedelme: ……………………………………………..
-

Lakásfenntartási támogatásban részesül

-

70 év feletti, egyedül élő kibocsátó, nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át

havi jövedelme:……………………………….
-

Aktív korúak ellátásában részesül

Nyilatkozat:

Büntetőjogi felelőségem tudatában kijelentem, hogy a fent közölt adatok a valóságnak
megfelelnek.
A közölt adatokban történő változást, a változás napját követő 15 napon belül
bejelentem.

Kelt: ………………………. 20…...… év …………………….. hó …………………..nap

..............................................
aláírás

