Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2013. (III.28.) önkormányzati rendelete
a talajterhelési díjról
Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk
(2) bekezdése szerinti feladatkörében eljárva, a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi
LXXXIX. törvény (továbbiakban: Ktdt.) 21/A. § (2) bekezdésében, valamint a 26. § (4)
bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a talajterhelési díjjal kapcsolatos eljárási és
adatszolgáltatási szabályok, valamint a díjfizetési kedvezmények, illetőleg mentességek helyi
szabályozására a következőket rendeli el:
1. §
A rendelet hatálya
(1) A rendelet területi hatálya kiterjed Dozmat község szennyvízcsatorna hálózattal ellátott
közigazgatási területére.
(2) A rendelet személyi hatálya:
a.) magánszemélyekre,
b.) magánszemélyek jogi személyiséggel nem rendelkező személyi egyesülésére,
c.) jogi személyekre,
d.) jogi személyiség nélküli gazdasági társaságokra
e.) továbbá minden olyan természetes és jogi személyre, valamint jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezetre (továbbiakban: kibocsátó), akit/amelyet a 2. §-a alapján talajterhelési
díj fizetésének kötelezettsége terhel.
2. §
A talajterhelési díj meghatározása
(1) A talajterhelési díj alapja:
a.) a szolgáltatott, vagy egyedi vízbeszerzés esetén a méréssel igazolt felhasznált, illetve
mérési lehetőség hiányában az átalány alapján meghatározott víz mennyisége, csökkentve az
ivóvízvezeték meghibásodása következtében igazoltan elszivárgott, illetve külön jogszabály
szerint locsolási célú felhasználásra figyelembe vett vízmennyiséggel
b.) mérési lehetőség hiányában, egyedi vízbeszerzés esetén (házi fúrt kútból) 80 liter/fő/nap az
átalány mértéke.
(2) A talajterhelési díj alapja csökkenthető azzal a számlákkal igazolt mennyiséggel, amelyet
a kibocsátó szennyvíztárolójából olyan arra feljogosító szervezettel szállíttat el, amely a
folyékony hulladék jogszabályi előírások szerinti elhelyezését igazolja.
(3) A díjfizetésre kötelezett évente, a tárgyévet követő év március 31-ig tesz bevallást e
rendelet 1. számú melléklete szerinti formanyomtatványon.
4. §
Kedvezmények, mentességek
(1) A lakossági kibocsátó talajterhelési díjkedvezményt, illetve mentességet kérhet Dozmat
Község Önkormányzata Képviselő-testületétől, amennyiben a díjfizetésre kötelezett
háztartásában az egy főre eső jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének
150 %-át nem haladja meg. A díjkedvezmény maximális mértéke a fizetendő díj 50 %-a.

5. §
A díj fizetése
A talajterhelési díjat az önkormányzat Savaria Takarékszövetkezetnél vezetett 7210021311040897 számú „Talajterhelési díj” beszedési számlája javára postautalványon vagy
átutalással kell megfizetni.
6. §
Adatszolgáltatás
(1) Az Adóhatóság részére az ivóvíz-hálózatot üzemeltető közszolgáltató a kibocsátó
azonosítása, a talajterhelési díj megállapítása 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) Az Adóhatóság részére a szennyvízcsatorna-hálózatot üzemeltető közszolgáltató a
kibocsátó azonosítása, a talajterhelési díj megállapítása és ellenőrzése érdekében adatot
szolgáltat
a
tárgyévet
követő
év
február
28.
napjáig
arról,
hogy
a) a kiépített szennyvízcsatorna hálózatra való rákötés mely ingatlanok esetében történt meg
és mely ingatlanok esetében nem történt meg;
b) a rendelkezésére álló adatok szerint – adott esetben - a kiépített szennyvízcsatornára való
rákötésnek van-e műszaki akadálya.
(3) Az önkormányzati Adóhatóság a talajterhelési díj megállapításával összefüggő személyes
adatokat kizárólag a kibocsátó azonosítására, a bevallások ellenőrzésére használhatja fel.
(4) A talajterhelési díj fizetésére kötelezett kibocsátókról, valamint a talajterhelési díj
fizetésére vonatkozó díjmentességben részesülő személyekről az önkormányzati Adóhatóság
nyilvántartást vezet.
7. §
Záró rendelkezések
(1) E rendelet 2013. március 29. napján lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Dozmat Község Önkormányzata
Képviselő-testületének a talajterhelési díjjal kapcsolatos adatszolgáltatási és eljárási
szabályokról illetőleg az adható díjkedvezményekről és mentességekről szóló 6/2004. (XI.25.)
rendelete.
Dozmat, 2013. március 27.

Horváth Ádám
polgármester

Lakics Monika
jegyző

Kihirdetve:
Dozmat, 2013. március 28.
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1. számú melléklet a /2013. (..) önkormányzati rendelethez
BEVALLÁS
a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez
kapcsolódó talajterhelési díjhoz
20…… évről
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II. A díjfizetéssel érintett ingatlan:
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III. Az ingatlan tulajdonosának (Akkor kell kitölteni, ha nem azonos a díjfizetővel.):
Neve (cégneve):
Születési helye:
Anyja születési családi és utóneve:
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IV.
1. A felhasznált (vízmérő alapján mért) vízmennyiség a tárgyév február 1-től december 31-ig:
(Ha vízmérő nem áll rendelkezésre, akkor az önkormányzat rendelete szerinti 11 hónapra számított átalányvízmennyiséget 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: (Az önkormányzati adóhatóságnak kell előzetesen beírni!)
8. A számított talajterhelési díj: (5. sor * 6. sor * 7. sor )
9. Az önkormányzati rendelet szerinti díjkedvezmény (csak magánszemélyek részére):
10. Fizetendő talajterhelési díj:
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V. Összesen fizetendő adó:

Ft

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
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az adózó vagy képviselője (meghatalmazottja)
aláírása

