Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
22/2015.(XII.28.) önkormányzati rendelete
A talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról
Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a környezetterhelési
díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 26. § (4) bekezdésében, a környezet
védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 58. § (1)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés a)
pontjában a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a
környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3)
bekezdésében biztosított véleményezési jogkörben eljáró Fejér Megyei
Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály véleményének
kikérésével, a Fejér Megyei Önkormányzat állásfoglalásával a következőket rendeli
el:
1. Általános rendelkezések
1. § (1) E rendelet személyi hatálya a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi
LXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ktd.) 2. § a) pontjában meghatározott kibocsátóra
terjed ki.
(2) E rendelet tárgyi hatálya a Ktd. 2. § b) pontjában és 3. § c) pontjában
meghatározott talajba juttatott szennyvízre terjed ki.
(3) E rendelet területi hatálya kiterjed Seregélyes Nagyközség közigazgatási
területén minden kibocsátóra, akit az 1.§ (4) bekezdése alapján talajterhelési
díjfizetési kötelezettség terhel.
(4) A talajterhelési díjfizetési kötelezettség a Ktd. 11. § (1) bekezdésében
meghatározott kibocsátót terheli.
(5) Nem terheli díjfizetési kötelezettség a Ktd. 11. § (2) bekezdésében meghatározott
kibocsátót.
2.§ E rendelet értelmében:
a) egyedül élő: az a személy, aki egyszemélyes háztartásban lakik;
b) háztartás: az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy
tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége;
c) lakatlan: az az ingatlan, amely címére a lakcímnyilvántartás lakóhely vagy
tartózkodási hely adatot nem tartalmaz.
d) kerti csap: a közszolgáltató által igazoltan, kizárólag locsolási célra létesített,
külön mérőórával mért külön vízvételező hely.
e) technológiai célú vízfelhasználás: a közszolgáltató által igazolt vízmennyiség,
amely a kibocsátó által engedéllyel végzett termelő tevékenysége során
veszteség nélkül az előállított termék részévé válik.

2. A talajterhelési díj megállapítása
3. § (1) A talajterhelési díjat kibocsátónak kell megállapítania, bevallania és
megfizetnie a Ktd. 16. § és 17. §-ban meghatározottak szerint.
(2) A talajterhelési díjat a kibocsátó a Ktd. 12. § (1)-(3) bekezdésében foglaltak
figyelembevételével állapítja meg.
(3) A talajterhelési díj számításának részletes szabályaira a Ktd. 3. mellékletét kell
alkalmazni azzal, hogy Seregélyes település tekintetében a területérzékenységi
szorzó: 1,5
3. Az átalány megállapításának szempontjai
4. § Mérési lehetőség hiányában az átalány mértékét az állami tulajdonú közüzemi
vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg az állami tulajdonú közüzemi csatornamű
használatáért fizetendő díjakról szóló 47/1999. (XII.28.) KHVM rendelet 3. számú
melléklete szerinti vízfogyasztás alapulvételével kell megállapítani.
4. Igazoltan elszállított szennyvíz
5. § A kibocsátó a talajterhelési díj alapját jogosult csökkenteni a Ktd. 14. §-ában
meghatározott igazoltan elszállított szennyvíz mennyiségével.
5. A talajterhelési díj bevallása
6. § A kibocsátó a talajterhelési díj bevallási kötelezettségét az önkormányzati
adóhatóságok
által
rendszeresíthető
bevallási,
bejelentési,
bejelentési
nyomtatványok tartalmáról szóló 35/2008. (XII.31.) PM rendelet 9. melléklete szerinti
nyomtatvány kitöltésével és Seregélyes Nagyközség Jegyzőjéhez történő
benyújtásával teljesíti.
6. Díjkedvezmények és mentességek esetei
7. § (1) A kibocsátó, kérelmére a tárgyévre vonatkozóan, a talajterhelési díj
megfizetésekor 50%-os díjkedvezményben részesül, ha:
a) a rendelkezésre álló csatornahálózatra igazoltan csak házi átemelő
kiépítése után tud rácsatlakozni, vagy
b) az egy főre jutó nettó átlagos havi jövedelem a tárgyévet követő év első
két hónapjában nem haladja meg:
ba) háztatásban élő esetén, az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének (a továbbiakban: nyugdíjminimum) 150%-át,
bc) egyedül élő esetén a nyugdíjminimum 200%-át.
(2) A kibocsátó, kérelmére a tárgyévre vonatkozóan, a talajterhelési díj
megfizetésekor 70%-os díjkedvezményben részesül, ha az egy főre jutó nettó
átlagos havi jövedelem a tárgyévet követő év első két hónapjában nem haladja meg:
a) héztartásban élő esetén a nyugdíjminimum összegét,
b) egyedülélő esetén a nyugdíjminimum 200%-át.

8. § Mentes a talajterhelési díj megfizetése alól a kibocsátó:
a) azon ingatlana után, amely felépítménnyel nem rendelkezik, vagy
b) ha az ingatlan lakatlan és kizárólag kerti csappal ellátott, vagy
c) ha egyedülélő, és betöltötte a 70. életévét, vagy
d) ha a vételezett vízmennyiséget üres telken folyó építkezéshez használja
fel, és ezt a közszolgáltató igazolja, vagy
e) az igazoltan technológiai célú, külön mérőórával mért vízfogyasztása után.
7.

Eljárási szabályok

9. § (1) A kibocsátó a mentességek, kedvezmények igénybevételére való
jogosultságáról a bevallással egyidejűleg:
a) az 50%-os kedvezményre
nyomtatvány,

vonatkozóan,

az

1.

melléklet

szerinti

b) a 70%-os kedvezményre vonatkozóan, a 2. melléklet szerinti nyomtatvány,
kitöltésével, az abban meghatározott igazolások csatolásával nyilatkozik.
(2) Az (1) bekezdés a)-b) pontjában megfogalmazott kedvezmények érvényesítése
tekintetében a talajterhelési díj bevallási határideje jogvesztő, az ezt követően
benyújtott kérelmeket érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani.
8. A talajterhelési díj befizetése
10. § A talajterhelési díjat készpénz-átutalási megbízással, vagy átutalással a
Seregélyes Nagyközség Önkormányzata 59300292-11025849 számú Talajterhelési
Díj számla javára kell befizetni
9. A talajterhelési díjjal kapcsolatos adatszolgáltatás
11. § (1) Seregélyes Nagyközség közigazgatási területén ivóvíz közszolgáltatást
ellátó közüzemi víz- és csatornaszolgáltató a tárgyévet megelőző évi:
a) a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára rá nem kötött ingatlanokról,
b) a közcsatornára történő év közbeni ingatlan rákötésekről és azok
időpontjáról,
c) vízfogyasztásukról,
d) locsolási célú felhasználásukról, ha locsolási vízmérővel rendelkeznek
ingatlanonkénti bontásban tárgyév március 1. napjáig adatot szolgáltat Seregélyes
Nagyközség Jegyzőjének.
(2) A Seregélyes Nagyközség közigazgatási területén nem közművel összegyűjtött
háztartási szennyvíz elszállítását végző közszolgáltató a tárgyévet megelőző évben
elszállított szennyvíz mennyiségéről ingatlanonkénti bontásban tárgyév március 1.
napjáig adatot szolgáltat Seregélyes Nagyközség Jegyzőjének.

(3) A talajterhelési díj megállapításával összefüggő személyes adatokat a kibocsátó
azonosítására, a bevallások ellenőrzésére használja fel az önkormányzati
adóhatóság.
10. A talajterhelési díjjal kapcsolatos ellenőrzés
12. § Seregélyes Nagyközség Jegyzője a kibocsátok által benyújtott bevallásokat,
teljesített befizetéseket az adatszolgáltatók által szolgáltatott adatok, valamint a
kibocsátó által csatolt a mentességek, kedvezmények igénybevételére jogosító iratok
alapján az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben foglaltak szerint
ellenőrzi.
11. A környezetvédelmi alapról
13. § (1) Seregélyes Nagyközség Önkormányzata környezetvédelmi alapot hoz létre.
(2) A talajterhelési díj a környezetvédelmi alap bevételét képezi.
(3) A talajterhelési díjból származó bevételt az önkormányzat a Ktd. 21/B. § (2)-(3)
bekezdésében meghatározott célokra használja fel. A felhasználásról a költségvetés
elfogadásával egyidejűleg rendelkezik.
12. Záró rendelkezések
14. § (1) Ez a rendelet 2016. január 1. napján lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a talajterhelési díjról szóló 17/2012.(XI.27.) önkormányzati
rendelet.
(3) Hatályát veszti a környezetvédelmi alap létrehozásáról szóló 6/2010.(V.3.)
önkormányzati rendelet

Horváth Sándor s.k.
polgármester

Horváth Károly s.k.
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2015. december 28.
Horváth Károly s.k.
jegyző

1. melléklet a 22/2015.(XII.28.) önkormányzati rendelethez

KÉRELEM
50%-os Talajterhelési díjkedvezmény igénybevételéhez …....... évben
Alulírott nyilatkozom, hogy 50 %-os díjfizetési kedvezményre vagyok jogosult, mert: *



a közműves szennyvízcsatorna hálózatra csak házi átemelő kiépítése után
tudtam rácsatlakozni és e tényt a melléklet okirattal igazolom;



Seregélyes nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a Talajterhelési
díjról és a környezetvédelmi alapról szóló 22/2015.(XII.28.) Önkormányzati
rendelet 7.§ (1) bekezdés b) pontja szerint, a következő jövedelmi viszonyok
alapján:
Január – Február havi
A háztartásban élők neve

átlagjövedelem
(Ft-ban)

Összesen:

………….. fő

……………………Ft

Mellékelem a háztartásban élők jövedelemigazolását. **
Kérem a kedvezmény megállapítását és figyelembe vételét.

Seregélyes, …..év.……………… hó ….. nap

…………………………………..
Aláírás
* A megfelelőt be kell jelölni
** Az egyedül élőnek vagy a háztartás tagjának a jövedelmére vonatkozó jövedelemigazolást csatolni
kell a kérelemhez.

2. melléklet a 22/2015.(XII.28.) önkormányzati rendelethez

KÉRELEM
70%-os Talajterhelési díjkedvezmény igénybevételéhez …....... évben
Alulírott nyilatkozom, hogy 70 %-os díjfizetési kedvezményre vagyok jogosult, mert
Seregélyes nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a Talajterhelési díjról
és a környezetvédelmi alapról szóló 22/2015.(XII.28.) Önkormányzati rendelet 7.§ (2)
bekezdés szerint, a következő jövedelmi viszonyok alapján:
Január – Február havi
A háztartásban élők neve

átlagjövedelem
(Ft-ban)

Összesen:

………….. fő

……………………Ft

Mellékelem a háztartásban élők jövedelemigazolását. *
Kérem a kedvezmény megállapítását és figyelembe vételét.

Seregélyes, …..év.……………… hó ….. nap

…………………………………..
aláírás

** Az egyedül élőnek vagy a háztartás tagjának a jövedelmére vonatkozó jövedelemigazolást csatolni
kell a kérelemhez.

