A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL
Ugye nem felejtette el? Mielőtt még kellemetlenség éri.
Talajterhelési díj vonatkozásában 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. Amennyiben a közcsatornát év közben helyezik üzembe, a
díjfizetési kötelezettség a kibocsátót a közcsatorna üzembe helyezését követő 90. naptól
terheli.
Nem terheli díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót, aki külön jogszabályok szerint egyedi
szennyvízelhelyezési kislétesítményt, illetve egyedi szennyvíztisztító kisberendezést alkalmaz
és a kibocsátás közvetlen környezetében a kibocsátó által létesített megfigyelő objektumban a
talajjal kapcsolatban lévő felszín alatti vízben a kibocsátó által évente vizsgált nitrát-,
ammónium-, szulfát-, kloridtartalom egyik komponens tekintetében sem haladja meg 20%-kal
a 2005. évben, illetve a közcsatorna üzembe helyezését követő hónapban végzett alapállapotfelmérés keretében mért értékeket.
A talajterhelési díjat önadózással a kibocsátónak kell megállapítani, bevallani és megfizetni.
A kibocsátó a talajterhelési díjfizetési kötelezettségéről a környezetterhelési díjról szóló 2003.
évi LXXXIX. törvény szerint a tárgyévet követő év március 31-éig tesz bevallást.
A talajterhelési díj mértékét a talajterhelési díj alapja, a talajterhelési díj egységdíjának
mértéke, valamint a település közigazgatási területére vonatkozó területérzékenységi szorzó
határozza meg.
A talajterhelési díj alapja a szolgáltatott, vagy egyedi vízbeszerzés esetében a méréssel igazolt
felhasznált, illetve mérési lehetőség hiányában az átalány alapján meghatározott víz
mennyisége, csökkentve a külön jogszabály szerinti locsolási célú felhasználásra figyelembe
vett víz mennyiségével.
A talajterhelési díj egységdíjának mértéke: 1200 Ft/m³. Területérzékenységi szorzó értéke
Seregélyes közigazgatási területén: 1,5, azaz 1.800 forintot kell fizetni minden elfogyasztott
köbméter közműves víz után.
A talajterhelési díj alapja csökkenthető azzal a számlákkal igazolt mennyiséggel, amelyet a
kibocsátó szennyvíztárolójából, olyan arra feljogosított szervezettel szállíttat el, amely a
folyékony hulladék jogszabályi előírások szerinti elhelyezését igazolja.
A talajterhelési díj bevallása önbevallás keretében történik, tehát senki ne várjon
hivatali megkeresésre.
A bevallást az önkormányzati adóhatósághoz kell megtenni.
A bevallások összevetésre kerülnek a Fejérvíz Zrt által szolgáltatott adatokkal.
Ha a bevallást elmulasztja, a talajterhelési díj a Fejérvíz Zrt közhiteles adatszolgáltatása
alapján kerül megállapításra. Ez vonatkozik azokra is, akik FEKETÉN KÖTÖTTEK
RÁ a közcsatornára.
A TALAJTERHELÉSI DÍJ MEG NEM FIZETÉSE
BEHAJTANDÓ KÖZTARTOZÁSNAK MINŐSÜL.

ADÓK

MÓDJÁRA

Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének, a talajterhelési díjról és
a környezetvédelmi alapról szóló 22/2015.(XII.28.) önkormányzati rendelete határozza
meg a kedvezményeket vagy mentességeket.
„ 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) háztartásban 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.
Eljárási szabályok
9. § (1) A kibocsátó a mentességek, kedvezmények igénybevételére való jogosultságáról a
bevallással egyidejűleg:
a) az 50%-os kedvezményre vonatkozóan, az 1. melléklet szerinti nyomtatvány,
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.
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”

