SAJÓLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK
15/2004(XII.08.) RENDELETE
A talajterhelési díj bevezetésérıl,
valamint az azzal kapcsolatos adatszolgáltatási és eljárási szabályokról

Sajólád község Képviselı-testülete a 2003. évi LXXXIX sz. a környezetterhelési
díjról szóló törvény 21.§ (2) bekezdése valamint a 26.§ (4) bekezdése alapján a
helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez
kapcsolódó talajterhelési díjjal kapcsolatos adatszolgáltatási és eljárási
szabályokat az alábbi rendeletben állapítja meg.
A rendelet célja
1.§.
A rendelet célja, a környezet védelme a természet megóvása, a talaj szennyezés
mértékének csökkentése, a hatékonyabb megoldások alkalmazása, illetve a
szennyezés mértékében talajterhelési díj megfizetése
A rendelet hatálya
2.§.
A rendelet hatálya a község közigazgatási területén kiterjed mindazon
kibocsátóra, - természetes és jogi személyekre, jogi személyiséggel nem
rendelkezı szervezetekre - aki a mőszakilag rendelkezésre, álló közcsatornára
nem köt rá, és szennyvízelhelyezést alkalmaz.
Talajterhelési díj
3.§.
(1) A talajterhelési díj fizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki a
mőszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá és
szennyvízelhelyezést alkalmaz ideértve a zárt szennyvíztárolót is.
(2) A fizetendı díj alapja a szolgáltatott (felhasznált) víz mennyisége, csökkentve
az ivóvízvezeték meghibásodása következtében a szolgáltató által igazolt
elszivárgott mennyiséggel.
(3) A házi vízellátó berendezésen keresztül használt nem mért víz mennyiségét,
valamint az egyéb, nem mérhetı módon használt vízmennyiséget 100 l/fı/
nap általány fogyasztással kell figyelembe venni.
(4) A fizetendı éves talajterhelési díj a Törvény alapján: TTD = E x A x T x V
Törvény szerinti egységdíjának mértéke 120 Ft /m3.

egységnyi díj( E 120 Ft/m3),
szolgáltatott (felhasznált) víz éves mennyisége (A m3)
területérzékenységi szorzó (T) 1.5
veszélyeztetési szorzó (V) 1
(5) A díjfizetés szempontjából a szennyvízelhelyezés változásának figyelembe
veendı fordulónapja a bejelentett és a szolgáltató által igazolt csatlakozás
idıpontja.
Díjfizetési kötelezettség bevallása, adatszolgáltatás
4 §.
(1) A kibocsátó általi díjfizetési kötelezettség megállapításához az önkormányzati
adóhatóság részére bevallást kell benyújtani 2005 január 31.-ig melynek
tartalmaznia, kell:
• tulajdonos (kibocsátó) nevét, címét, adószámát,
• kibocsátás helyét, címét, helyrajzi számát,
• szennyvízelhelyezés módját,
• vízellátás módját, 2004 évi mennyiségét,
• nem a vízszolgáltató által biztosított vízhasználat esetén, a kibocsátás
helyén bejelentett lakók számát,
(2) A talajterhelési díj megfizetésére, az ehhez kapcsolódó jogkövetkezményekre
a megállapításhoz és a beszedéshez való jog elévülésére, valamint a
végrehajtására az adózás rendjérıl szóló törvény rendelkezéseit kell
alkalmazni.
A díj megfizetése
5.§.
(1) A kibocsátó a negyedévi díjat, a negyedév zárónapján történı esedékességgel
fizeti meg díjelılegként, a tárgyévet megelızı év tényleges kibocsátásai
alapján fizetendı díj negyedének megfelelı összegben, az adóhatóság által
kibocsátott fizetési meghagyás alapján, postai utalványon, vagy átutalással.
(2) A tárgyévet követı év március 31.-ig megfizetendı, a tárgyévi tényleges
kibocsátás alapján számított díj és az (1) bekezdés alapján befizetett
díjelılegek különbözetét, illetve a túlfizetés összegét, az adóhatóság a
tárgyévet követı elsı negyedévi díjelılegének megfizetésére kiküldött fizetési
meghagyásba beszámítja.
(3) A talajterhelési díjként külön e célra nyitott számlára befizetett díjak, a
települési önkormányzat környezetvédelmi alapjának bevételét képezi.
(4) A kibocsátó adataiban történı változást az önkormányzat adóhatóságához 15
napon belül be kell jelenteni.

Díjkedvezmény, mentesség
6.§.
(1) Díjfizetési kötelezettség alól kérelem alapján mentesülnek a 70 év fölötti
egyedülállóak.
(2) A díj összege kérelemre 50% ban csökken azon kibocsátóknak akiknek, az
egy fıre esı jövedelmük nem haladja meg a mindenkori nyugdíjminimum
összegét.
(2) A díjkedvezményre és mentességre vonatkozó jogosultság évente
felülvizsgálatra kerül.
(3) A talajterhelési díj alapja csökkenthetı azzal a számlákkal igazolt
mennyiséggel, amelyet a kibocsátó a szennyvíztárolójából arra feljogosított
szervezettel szállíttat el amely a folyékonyhulladék jogszabályi elıírások
szerint lett elhelyezve a szolgáltató által igazolt azon mennyiséggel mely
mőszaki hiba miatt elszivárgott , valamint a locsolási kedvezménnyel.
(4) Gazdasági tevékenységet folytató vállalkozások kedvezményre nem
jogosultak.
(5) A közterületi közkutakon vételezett vízmennyiség után az önkormányzatra
nem terjed ki a díjfizetési kötelezettség.
Átmeneti rendelkezések
7.§.
A talajterhelési díj fizetésére kötelezett kibocsátó az e rendelet alapján
megállapított éves díjnak:
2005 évben a
40 %
2006 évben az
50 %
2007 évben a
75 %
2008 évben a
90 %
2009 –tıl
100 % -át köteles megfizetni a 5 §. (1) bekezdése szerinti
rendszerességgel.
8.§.
Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
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