Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testületének
10/2004.(VII.1) számú rendelete
a talajterhelési díjjal kapcsolatos adatszolgáltatási, eljárási és mentességi
szabályokról a módosításáról szóló 21/2004(XII.22), 8/2005 (IV.18.) és a 12/2009
(VIII.19.) számú rendelettel egységes szerkezetben

Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003.
évi LXXXIX törvény (a továbbiakban: Ktd.) 21. §-ának (2) illetve 26. §-ának (4)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

I. fejezet
Általános rendelkezések
A rendelet célja

1.§. A rendelet célja, hogy az egyes környezet védelmét célzó jogszabályokkal
összhangban elısegítse a környezetbe történı szennyezıanyag kibocsátás
csökkentését, valamint ösztönözze a mőszakilag rendelkezésre álló közcsatornára való
rákötést.

Talajterhelési díjfizetési kötelezettség
2. §1 Talajterhelési díjfizetési (továbbiakban: díj) kötelezettség terheli Tengelic
község közigazgatási területén mindazokat a természetes és jogi személyeket, jogi
személyiséggel nem rendelkezı szervezeteket,(továbbiakban: kibocsátó) akik a mőszakilag
rendelkezésre álló közcsatornára nem kötnek rá és a helyi vízgazdálkodási hatósági
engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést ,- ide értve az egyedi, zárt
szennyvíztározót is - alkalmaz.

II. fejezet
A talajterhelési díj megfizetésének eljárási szabályai
3. §2 (1) A díjjal kapcsolatos adóztatási feladatokat a Polgármesteri Hivatal (továbbiakban:
önkormányzati adóhatóság) látja el.
(2) A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó
talajterhelési díjat a kibocsátónak kell megállapítania, bevallania és megfizetnie (önadózás) a
tárgyévet követı év március 31.-ig.
(3) A kibocsátó fizetési kötelezettségérıl e rendelet függeléke szerinti nyomtatványon tesz
bevallást.
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Módosította a 21/2004(XII.22) számú rendelet 1.§-a. Hatályos 2005.01.01-tıl.
Módosította a 21/2004(XII.22) számú rendelet 2.§-a. Hatályos 2005.01.01-tıl

(4) Nem terheli díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót, aki a Ktd. 11.§.-ának (2)
bekezdésében foglalt feltételeknek megfelel.
(5) A kibocsátó a talajterhelési díjat a Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testülete
talajterhelési díj beszedési számlájára fizeti meg.

4. § (1)3
(2)4
(3) Ha a kibocsátó év közben köt rá a közcsatornára, díjfizetési kötelezettsége a
csatornadíj fizetési kötelezettség keletkezésének idıpontjával szőnik meg. A díjfizetési
kötelezettség megszőnését a kibocsátó köteles az önkormányzati adóhatóságnál
bejelenteni. A bejelentéssel egyidejőleg a kibocsátó a (2) bekezdés szerint elszámol az
addig befizetett díjelıleggel.
Adatszolgáltatás, ellenırzés
5.§.(1) A díjbevallások ellenırzéséhez a helyi vízgazdálkodási közüzemi szolgáltató
(továbbiakban: szolgáltató) az alábbi adatokat köteles szolgáltatni:
a./ csak ivóvízfogyasztásban érintett ingatlanok azonosító adatait,
b./ az ingatlanra számlázott ivóvíz éves mennyiségét külön feltüntetve a
locsolási kedvezmény számításához szükséges adatokat,
c./ a közcsatornára történı rákötések fogyasztói bejelentésének idıpontját,
d./ a csatornadíj számlázásának kezdı idıpontját, az ezen idıpontot megelızı
töredék év ivóvíz felhasználás adatait,
(2) az önkormányzati adóhatóság jogosult a kibocsátási adatokat folyamatosan ellenırizni,
(3) Amennyiben az önkormányzati adóhatóság a kibocsátási adatok ellenırzése során a
szolgáltatói adatszolgáltatás és a kibocsátói bevallás adataiban eltérést tapasztal, az adózás
rendjérıl szóló 2003. évi XCII. törvény alapján egyszerősített ellenırzési eljárást folytat le.

Mentességek
6.§. Mentes a tárgyévtıl az éves díjfizetési kötelezettség alól azaz egyedül élı lakossági
kibocsátó, aki a tárgyévben betölti 70. életévét.
III.fejezet

Átmeneti és záró rendelkezések
7. § A kibocsátó 2004. évi díjfizetési kötelezettségére e rendelet szabályait kell alkalmazni
azzal az eltéréssel, hogy elsı alkalommal a díjfizetési kötelezettségérıl augusztus 31.-éig
köteles bevallást tenni.
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Hatályon kívül helyezte a 8/2005 (IV.18.) számú rendelet 1. §-a, hatálytalan 2005. április 18-tól.
Hatályon kívül helyezte a 8/2005 (IV.18.) számú rendelet 1. §-a, hatálytalan 2005. április 18-tól.
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8. § ( 1) Ez a rendelet 2004. július 1.-én lép hatályba.
(2) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Ktd. és az adózás rendjérıl szóló 2003.
évi XCII. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni

9. § 5 E rendelet a belsı piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács
2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.

T e n g e l i c, 2004. június 30

Nagy Ferencné
polgármester
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Kaszás Kálmánné
jegyzı

Kiegészítette a 12/2009. (VIII.19.) számú rendelet 9.§-a, hatályos 2009. augusztus 19-tıl.
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Függelék a ………/2004. (……………) számú rendelethez

BEVALLÁS
20.... évi talajterhelési díj megállapításához

1. Kibocsátó
Neve(1):
Anyja neve:
Lakcíme / telephelye:
Levelezési címe:
Adóazonosító jele / adószáma:
KSH azonosító jele:
Bankszámlaszáma:
A Ktd.13.§.(2) bekezdése szerinti mentesség / mentesség esetén jelölje X-jellel.
→→
A rendelet 6.§.-a szerinti mentesség /mentesség esetén jelölje X-jellel
(2)
→→
2. A díjköteles ingatlan
Címe:
Helyrajzi száma:
3. A talajterhelési díj megállapításához szükséges adatok

a). Felhasznált éves ivóvíz mennyiség (3) (m3)
b). A díjfizetés alapját csökkentı vízmennyiség (4) (m3)
4. A talajterhelési díj kiszámítása (Adóhatóság tölti ki)

a). Díjfizetési alap: 3.a. – 3.b.
120 Ft/m3

b). talajterhelés egységdíja
c). területérzékenységi szorzó
d). veszélyeztetési szorzó
e). a díj mértéke: 4.a. x 4.b. x 4.c. x 4.d.

1,5
1,0
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f). a Törvény 27.§. (1). szerinti évre meghatározott kedvezmény (6)
g). éves fizetendı díj: 4.e. x 4.f.

5. Egyéb nyilatkozatok (ha Önre csak ez vonatkozik tegyen X-et)

Nem tartozom a Ktd. hatálya alá (8)

Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.

Kelt: ________________________ 200 ______ év _____________________ hó _______ nap

kibocsátó aláírása
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