
Mályinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének
37/2004. (XII. 30.) sz. rendelete

a talajterhelési díjjal kapcsolatos adatszolgáltatási és eljárási szabályokról
(módosításokkal  egységes szerkezetben)

Mályinka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi
LXXXIX. törvény 21/A. §. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi vízgazdálkodási
hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjról a következő
rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1.§

(1)A rendelet területi hatálya Mályinka község közigazgatási területére terjed ki.
(2)A rendelet személyi hatálya kiterjed azokra az ingatlantulajdonosokra, ingatlanhasználókra, akik

a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem kötnek rá és helyi vízgazdálkodási hatósági
szennyvízelhelyezést alkalmaznak. (továbbiakban: kibocsátó)

A talajterhelési díj mértéke

2.§

(1)A talajterhelési díj mértékét a talajterhelési díj (2) bekezdésében meghatározottak alapja, a (3)
bekezdésben meghatározott egységdíj, valamint a település közigazgatási területére vonatkozó
területérzékenységi szorzó határozza meg.

(2)A talajterhelési díj alapja a szolgáltatott, vagy egyedi vízbeszerzés esetében a méréssel igazolt
felhasznált, illetve mérési lehetõség hiányában az átalány alapján meghatározott víz mennyisége,
csökkentve a külön jogszabály szerinti locsolási célú felhasználásra figyelembe vett víz
mennyiségével.

(3)1A talajterhelési díj egységdíjának mértéke: 1200,-Ft/m3.
(4)A talajterhelési díj számításának részletes szabályait a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi

LXXXIX. törvény 3. számú melléklete határozza meg.
(5)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 megfigyelõ objektumban a
talajjal kapcsolatban lévõ 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 követõ hónapban végzett alapállapot-
felmérés keretében mért értékeket.

(6)Az (5) bekezdés szerinti felmérés eredményét a kibocsátó köteles öt évig megõrizni és ellenõrzés
esetén az adóhatóság rendelkezésére bocsátani.

(7)A talajterhelési díj alapja csökkenthetõ azzal a számlákkal igazolt mennyiséggel, amelyet a
kibocsátó szennyvíztárolójából, olyan arra feljogosított szervezettel szállíttat el, amely a
folyékony hulladék jogszabályi elõírások szerinti elhelyezését igazolja.

A díj befizetése, adatszolgáltatás
3.§

(1)A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó
talajterhelési díjat a kibocsátónak kell megállapítania, bevallania és megfizetnie (önadózás) a
tárgyév tényleges kibocsátásai alapján a tárgyévet követõ év március 31-éig az 1. sz. melléklet



szerinti nyomtatványon az abban feltüntetett adatokkal.
(2)A kibocsátó a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörhöz kapcsolódó talajterhelési díjat az

önkormányzati adóhatóság által megjelölt számla javára fizeti be.
(3)A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelvezetéshez kapcsolódó

talajterhelési díj a települési önkormányzat környezetvédelmi alapjának bevételét képezi.
(4)A települési önkormányzat a talajterhelési díjból származó bevételt - az (5) bekezdésben

foglaltak figyelembevételével - a talaj, valamint a felszín alatti víz mennyiségi, minõségi
védelmére használhatja fel.

(5)A (4) bekezdés szerinti felhasználásnak minõsül különösen a csatornázás, a szennyvíztisztítás, a
vízbázisvédelem, a települési monitoring kialakítása és mûködtetése, a tartós
környezetkárosodások kármentesítése, a potenciális és a tényleges szennyezõforrások
szennyezésének megelõzõ, illetve utólagos mûszaki védelme.

(6)A kibocsátó köteles a vízfogyasztást, illetve a szennyvíz elszállítását igazoló számlákat a
tárgyévet követő 5. év végéig megőrizni, és ellenőrzés esetén bemutatni.

(7)A bevallásra került adatokat az adóhatóság a közműves ivóvíz szolgáltatója által biztosított
adatok alapján ellenőrzi.

Díjmentesség
4.§1

(1) Mentesül a 2012. évre megállapított  talajterhelési díj megfizetése alól az a kibocsátó, aki a
bevallással egyidejűleg a rácsatlakozásról írásban szándéknyilatkozatot tesz és a műszakilag
rendelkezésre álló közcsatornára 2013. június 30. napjáig ráköt.

(2) Amennyiben a közcsatornára való rácsatlakozás az (1) bekezdésben meghatározott határidőre
nem történik meg, a díjfizetési kötelezettség kamatmentesen ugyanezen időponttal válik
esedékessé.

Egyes eljárási szabályok
5.§

A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési
díjjal kapcsolatos adóztatási feladatokat az önkormányzati adóhatóság látja el.

6.§

A talajterhelési díj megfizetésére, bevallására, az ehhez kapcsolódó jogkövetkezményekre, a
megállapításához és beszedéséhez való jog elévülésére, a pénzügyi ellenőrzésre, valamint
végrehajtására az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben az adózás rendjéről szóló törvény
rendelkezéseit kell alkalmazni.

Záró rendelkezések
7.§

(1)Jelen rendelet 2005. január 1-én lép hatályba, ezen rendelet  hatálybalépésével egyidejűleg
hatályát veszti a talajterhelési díjjal kapcsolatos adatszolgáltatási és eljárási szabályokról szóló
26/2004. (VII.14.) sz. önkormányzati rendelet.

(2)A talajterhelési díj fizetésére kötelezett kibocsátó a 2004. évben a talajterhelési díj 20%-át, 2005.
évben 40%-át, 2006. évben 50%-át, 2007. évben 75%-át, 2008. évben 90%-át, a 2009. évtõl
100%-át köteles megfizetni.



Mihály Ferenc sk. Nagy János sk.
polgármester mb. jegyző

1Módosította  a 20/2012.(XI.29.) önkormányzati rendelet


