Márkó Község Önkormányzatának
9 /2010. (VIII.18.) számú rendelete
a talajterhelési díjról
Márkó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi
LXXXIX. törvén 26. § (4) bekezdéseiben kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet
alkotja.
Rendelet hatálya
1. §
A rendelet hatálya kiterjed arra a környezethasználóra (a továbbiakban: kibocsátó), aki az
önkormányzat illetékességi területén, a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá.
Amennyiben a kibocsátó több telephellyel, ingatlannal rendelkezik, telephelyenként,
ingatlanonként kell megfizetni.
Talajterhelés díj fizetési kötelezettség
2. §
A talajterhelési díj fizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki a műszakilag rendelkezésre
álló közcsatornára nem köt rá. A talajterhelési díj az önkormányzat környezetvédelmi alapjának
bevételét képezi.
Talajterhelési díj mértéke
3. §
A talajterhelési díj mértékét a talajterhelési díj 4. §-ban meghatározott alapja, az 5. §-ban
meghatározott egységdíj, valamint a területérzékenységi és a veszélyeztetési szorzó határozza
meg.
A talajterhelési díj alapja
4. §
(1) A talajterhelési díj alapja a szennyvízelhelyezés esetében a szolgáltatott víz mennyisége,
csökkentve a külön rendelet szerint locsolási célú felhasználásra figyelembe vett
vízmennyiséggel.
(2) (A kibocsátó által fizetendő talajterhelési díj csökkenthető: a Ktd. 14.§-ban meghatározott
összeggel, amennyiben a kibocsátó:
a/ elszállított szennyvízről szóló számlát
b/ a szállítást végző engedélyének másolatát
c/ a szennyvíz jogszabályban meghatározott módon való elhelyezéséről szóló igazolást a
Körjegyzőség Hivatalában benyújthatja.
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(3) A talajterhelési díjból a Ktd. 14.§-ban meghatározott összeg jóváírására az bekezdésben
foglalt igazolások benyújtásának időpontját követő negyedévben kerül sor.

Az egységdíj mértéke
5. §
A talajterhelési díj egységdíjának mértéke a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX.
törvény 12. § (3) bekezdése alapján: 120 Ft/m3.
A talajterhelési díjfizetési kötelezettség bevallása
6. §
A kibocsátó a díjfizetési kötelezettségről évente, a tárgyévet követő év március 31-ig tesz
bevallást telephelyenként, ingatlanonként, az erre a célra szolgáló nyomtatványon az
önkormányzati adóhatóságnál.
A díjfizetési kötelezettség keletkezése és megszűnése
7. §
(1) A kibocsátó talajterhelési díj fizetési kötelezettsége vízszolgáltatás igénybevételével
kezdődik.
(2) A kibocsátó talajterhelési díj fizetési kötelezettsége azzal a nappal megszűnik, amely napon
a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára ráköt.

Eljárási szabályok
8. §
(1) A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó
talajterhelési díjjal kapcsolatos adóztatási feladatokat a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi
LXXXIX. törvény 24. §-a alapján az illetékes önkormányzati adóhatóság látja el.
(2) A talajterhelési díj megfizetésére, bevallására, az ehhez kapcsolódó jogkövetkezményekre, a
megállapításához és a beszedéséhez való jog elévülésére, pénzügyi ellenőrzésére, valamint
végrehajtására az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben az adózás rendjéről szóló törvény
rendelkezéseit kell alkalmazni.
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Átmeneti és záró rendelkezések
9. §
(1) A kibocsátónak első alkalommal a 2010. évi vízfogyasztásra, talajterhelési díjfizetési
kötelezettségre 2011. március 31-ig kell bejelentést tenni a 2010 október 1 és 2010. december 31.
közötti vízfogyasztás alapján.
(2) A kibocsátó a további években az éves díjelőlegeket, a negyedév utolsó napjáig, azaz adott év
március 31-ig fizetheti meg késedelmi pótlékmentesen.
(1) Mellékletek: 1. számú melléklet a talajterhelési díj kiszámításáról, mértékéről 2. számú
melléklet a talajterhelési díj bevallása, 3. számú melléklet a területérzékenységi szorzót
meghatározó térképkivonat.
10. §
Ez a rendelet 2010. október 1-jén lép hatályba.
Márkó, 2010. augusztus 18.

Szabó Gyula
polgármester

Láng Zsanett
körjegyző

Kihirdetve: 2010. augusztus 19.
Láng Zsanett
körjegyző
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1. számú melléklet
A talajterhelési díj mértéke
A talajterhelési díj mértéke: TTD = G x A x T x V

TTD:
G:
A:
T:

V:

a fizetendő éves talajterhelési díj
az egységdíj (Ft/m3) 120 Ft.
a díjfizetési alap (m3)
területérzékenységi szorzó értéke: 2003. évi LXXXIX. törvény
szerint
Fokozottan érzékeny területen 5
Kevésbé érzékeny területen 1
veszélyeztetési szorzó értéke: 2003. évi LXXXIX. törvény
szerint 3,229

Példa 10 m3-re kiszámítva:

120x10x1x3,229=3874,8
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2. számú melléklet
Bevallás
Az önkormányzati adóhatóság felé teljesítendő talajterhelési díj fizetési kötelezettségről
Magánszemély kibocsátó
 Neve: ………………………………………………Leánykori neve: ………………………………………………
 Születési hely és idő: …………………………………………………………………………………………………
 Anyja neve: ……………………………………………………………………………………………………………….
 Adóazonosító jele: …………………………………………………………………………………………………….
 Lakcíme: ……………………………………………………………………………………………………………………
 Kibocsátó hely címe: ………………………………………………………………………………………………….
Nem magánszemély kibocsátó
 Neve, elnevezése: ………………………………………………………………………………………………………
 Rövidített cégneve: …………………………………………………………………………………………………….
 Adószáma: …………………………………………… Cégjegyzék szám: ……………………………………….
 Statisztikai számjele: …………………………………………………………………………………………………..
 Címe: székhelye: …………………………………………………………………………………………………………
 Telephelye: …………………………………………………………………………………………………………………
 Kibocsátó hely címe: …………………………………………………………………………………………………..
 Képviselőjének neve, címe, telefonszáma: ………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Fogyasztó azonosításának adatai:
 Fogyasztói szám: ………………………………………………………………………………………………………
 Fogyasztási hely címe: ………………………………………………………………………………………………
A szennyvíz kibocsátási időszak megjelölése:
………… év ……………………. hó ……………. naptól ………… év ………………….
hó ……………. napig
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Talajterhelési díj alapja:
 2010. évben kibocsátó által fogyasztott teljes vízmennyiség (+):
………………m3
 Önkormányzati rendelet alapján locsolási célú felhasználásra figyelembe vett
vízmennyiség (-):
...………………m3
 Számlákkal igazolt mennyiség, melyet a kibocsátó szennyvíztárolójából, olyan arra
feljogosított szervezet szállíttat el, amely a folyékony hulladék jogszabályi előírások
szerinti elhelyezését igazolja (-):
..…………………m3
 Talajterhelési díjfizetés alapja (A):
...………………..m3
Talajterhelési díj számítása:
 Talajterhelési díj egységdíjának mértéke (E):
 Díjfizetés alapja (A):
 Területérzékenységi szorzó (T):
 Veszélyeztetési szorzó
………………………
 2010. évi számított talajterhelési díj:

120 Ft/ m3
……………………..m3
1
3,229
……………………….Ft

Számlavezető pénzintézet neve:
…………………………………………………………………………………………
Bankszámla pénzforgalmi jelzőszáma:
…………………………………………………………………………………
Kijelentem, hogy fenti adatok a valóságnak mindenben megfelelnek!
……………………………………, 20…… év …………………………. hó …………. nap

………………………………………………
aláírás
A „2010. évi számított talajterhelési díj:” pontban foglalt összeget legkésőbb ……………..
év
……………………….. hó ……………… napig kell megfizetni a mellékelt befizetési
csekken!
Számlaszám:
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