Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének
16/2004(VIII. 06.) számú rendelete
a talajterhelési díjról
EGYSÉGES SZERKEZETBEN
Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi
LXXXIX. törvény 21/A. §1 (2) bekezdésében és 26. § (4) bekezdésében nyert felhatalmazás alapján
a talajterhelési díjról az alábbi rendeletet alkotja:
1. §
A rendelet hatálya
(1) A rendelet személyi hatálya a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII.
törvény 2.§ (2) bekezdése alapján azokra a természetes és jogi személyekre, jogi személyiséggel
nem rendelkező szervezetekre (a továbbiakban együtt: kibocsátók) terjed ki, akik vagy amelyek a
műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem kötnek rá, és helyi vízgazdálkodási hatósági
engedélyezés alapján szennyvízelhelyezést alkalmaznak.
(2) A rendelet területi hatálya Pécel Város Önkormányzata illetékességi területén belül a
műszakilag rendelkezésre álló közcsatornával ellátott területekre terjed ki.
(3)2 Műszakilag rendelkezésre áll a közcsatorna, amennyiben az arra való rákötés nem jár az
általános gyakorlat szerintinél aránytalanul magasabb költségekkel. Aránytalanul magasabb
költséggel járó rákötésnek minősül különösen, ha a rákötéshez átemelő-rendszer kiépítése
szükséges
2. §3
Mentességek
Mentes a talajterhelési díj fizetésének kötelezettsége alól a kibocsátó a műszakilag rendelkezésre
álló közcsatorna üzembe helyezését követő 90. naptól az üzembe helyezést követő második
negyedév utolsó napjáig. A díjfizetési kötelezettség ez esetben a soron következő negyedév első
napján keletkezik.
3. §4
A talajterhelési díj megállapítása, bevallása, megfizetése, adatszolgáltatás
(1)5 A kibocsátó a talajterhelési díjat évente, a tárgyévet követő év március 31. napjáig köteles az e
rendelet 1. számú mellékletét képező formanyomtatványon megállapítani és bevallani. A kibocsátó
a talajterhelési díjat évente, a tárgyévet követő év március 31. napjáig köteles a 1174233115391607-03920000 számla javára megfizetni.
(2) A kibocsátó a talajterhelési díj túlfizetése esetén a túlfizetés összegének beszámításáról vagy
visszaigényléséről az e rendelet 2. számú mellékletét képező nyilatkozattal rendelkezhet.
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(3) A kibocsátó a bevallás alapját képező bizonylatokat, számlákat a bevallás benyújtását követő
ötödik év végéig köteles megőrizni.
(4)6 A talajterhelési díj fizetési kötelezettség ellenőrzése céljából az önkormányzati adóhatóság
jogosult a bevallásban feltüntetett adatok valódiságát ellenőrizni.
(5) a) A 2004. július 1. napján fennálló talajterhelési díjfizetési kötelezettsége esetén a kibocsátó
köteles az adóhatóságnál az e rendelet 3. számú melléklete szerinti nyilatkozatot legkésőbb 2004.
szeptember 30. napjáig megtenni.
b) A 2004. július 1. napját követően keletkező talajterhelési díjfizetési kötelezettség esetén a
kibocsátó az első díjfizetés esedékességének időpontjáig köteles az e rendelet 3. számú melléklete
szerinti nyilatkozatot megtenni.
4. §
A talajterhelési díjfizetési kötelezettség megszűnése
A kibocsátó talajterhelési díjfizetési kötelezettsége megszűnik azon negyedév első napján, amelyet
megelőző negyedév utolsó napjáig ráköt a műszakilag rendelkezésére álló közcsatornára, és azt a
közüzemi szolgáltatóval megkötött szerződéssel igazolja.
4/A §7
A mérési lehetőség hiányában alkalmazott átalány megállapítása
Mérési lehetőség hiányában a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 12.§ (2)
bekezdése szerinti átalányt a közszolgáltató által rendelkezésre bocsátott adatok alapján a Pécel
Város közigazgatási területén egy kibocsátóra eső átlagos éves kibocsátás mértékével egyező
mértékével kell megállapítani.
5.§
Eljárási szabályok
A talajterhelési díj megfizetésére, bevallására, az ezekhez kapcsolódó jogkövetkezményekre, a
megállapításhoz és a beszedéshez való jog elévülésére, pénzügyi ellenőrzésére, valamint
végrehajtására az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben az adózás rendjéről szóló 2003. évi
XCII. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
6. §
E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
dr. Tuboly Marianna
jegyző

dr. Benkovics Gyula
polgármester

A rendelet kihirdetve: 2004. augusztus 6-án
dr. Tuboly Marianna
jegyző
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1. számú melléklet8
BEVALLÁS
a …….évi talajterhelési díjról
Kibocsátó neve (megnevezése): …………………………………………………………………
A talajterhelési díj fizetésében érintett ingatlan címe:…………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..
A talajterhelés díj fizetésére kötelezett kibocsátó levelezési címe: …………………………….
………………………………………………………………………………………………………
Adóazonosító jele/adószáma: …………………………………………………………………….
1.

Talajterhelési díj alapja

I.

II.

III:

IV:

Összesen

negyedév
2.

3.
4.

5.

Szolgáltatott víz mennyisége (m3)
….(méréssel igazolt felhasznált vagy
mérési lehetőség hiányában átalány
alapján meghatározott)
ebből:
- locsolási célú felhasználásra
figyelembe vett vízmennyiség (m3)
- folyékony hulladék jogszabályi
előírások szerint elszállított
mennyisége, számla szerint (m3)
Talajterhelési díj alapja összesen (5=23-4):

6.

Talajterhelési díj

5. sor összesen oszlopa x 120.-Ft/m3 x 1,5

7.

….. évi fizetendő díj mértéke

6. sor összegének ….%-a

8.

Fizetett díjelőlegek összege

9.

Elszámolandó díj összege

A 7. sor összesen adatából kivonva a 8. sor
összesen adata, előjel helyesen

10.

Bevallással egyidejűleg még fizetendő
díj összege

Ha a 7. sor összesen adata nagyobb, mint a 8. sor
összesen adata

11.

Bevallással egyidejűleg visszajáró díj
összege (túlfizetés). Ez esetben kérjük,
hogy a túlfizetés összegéről a 2. számú
melléklet szerinti nyilatkozatot
szíveskedjék kitölteni.

Ha a 8. sor összesen adata nagyobb, mint a 7, sor
összesen adata

Pécel, 20……………………………
…………………………………………
kibocsátó aláírása
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2.

számú melléklet

NYILATKOZAT
a bevallással egyidejűleg visszajáró díj összegéről

a) A visszajáró összeg kiutalását kérem

aa) Számlát kezelő pénzintézet neve: ……………………………………………………….
Számlaszáma: ………………………………………………………………………………
ab) Név: ………………………………………………………………………………………..
Lakcím: ……………………………………………………………………………………..
b) Az összeget a következő időszakok díjfizetésére előlegként a
számlán kívánom hagyni
Kérjük, hogy a választásának megfelelő négyszögbe tegyen „x” jelet, és szükség szerint a kipontozott részt
értelemszerűen szíveskedjék kitölteni.
Pécel, 20……………………………
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3. számú melléklet

NYILATKOZAT
a helyi vízgazdálkodási hatósági engedélyezés alapján történő szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díj
fizetési kötelezettségről
Alulírott ……………………………………………………………………………… (továbbiakban: kibocsátó)
……………………………………………………………………………. cím alatti kibocsátó bejelentem, hogy a
rendelkezésre álló közcsatornára nem kötöttem rá, a közüzemi szolgáltatóval szennyvízcsatorna használatára
szerződést nem kötöttem.
Személye adatok:
Név (cégnév): …………………………………………………………………………
Születéskori név: ………………………………………………………………………
Születési hely: ………………………………………. születési időpont: ………………………….
Adóazonosító jel: ……………………………………….
Adószám. …………………………………………………….

A talajterhelési díj fizetésében érintett ingatlan pontos címe:
Pécel, ………………………………………………………. utca ……………………. hsz.
A talajterhelési díj fizetésére kötelezett kibocsátó levelezési címe, ha az nem azonos a talajterhelési díj
fizetésében érintett ingatlan címével:
Pécel, ………………………………………………………. utca …………………… hsz.
A talajterhelési díjfizetési kötelezettségem …….. év ……………………… hó ….. napjától áll fenn.
Pécel, 20……………………………
…………………………………………
kibocsátó aláírása
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