Lőrinci Város Önkormányzat Képviselő-testülete
24/2015.(XI.26.) önkormányzati RENDELETE

Talajterhelési díj helyi szabályairól
Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003.
LXXXIX. törvény (továbbiakban: Ktd.) 26. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a)pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva az alábbi rendeletet alkotja:
1.§
A rendelet célja

Jelen rendelet célja, hogy a környezetvédelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII.
törvény 60. §-ának rendelkezéseivel összhangban elősegítse a környezetbe történő
anyagkibocsájtás csökkentését, a környezet és a természet megóvása érdekében a
leghatékonyabb megoldások alkalmazását, valamint az Önkormányzat és a
környezethasználók közötti arányos teherviselést.
2.§
A talajterhelési díj
(1) A talajterhelési díj mértékét a talajterhelési díj (2) bekezdésben meghatározott alapja, a 1.
sz. mellékletben meghatározott egységdíj, valamint a Lőrinci város közigazgatási
területére vonatkozó területérzékenységi szorzó határozza meg, melynek mértékét az 1.
sz. melléklet tartalmazza.
(2) A talajterhelési díj alapja a szolgáltatott, vagy egyedi vízbeszerzés esetében a méréssel
igazolt felhasznált, illetve mérési lehetőség hiányában az átalány alapján meghatározott
víz mennyisége, (a 2.sz. melléklet alapján) csökkentve a külön jogszabály szerinti
locsolási célú felhasználásra figyelembe vett víz mennyiségével.
(3) A(2) bekezdés szerinti locsolási célú felhasználásra figyelembe vett víz mennyiségéről a
Heves Megyei Vízmű Zrt. Hatvani üzemegysége ad igazolást a kötelezett részére.
(4) A talajterhelési díj alapja csökkenthető azzal a számlákkal igazolt mennyiséggel, amelyet
a kibocsátó szennyvíztárolójából, olyan arra feljogosított szervezettel szállíttat el, amely
a folyékony hulladék jogszabályi előírások szerinti elhelyezését igazolja.
3.§
Önkormányzati mentesség
(1) Mentesül a talajterhelési díj fizetése alól azon ingatlan tulajdonos vagy tulajdonosok, akik
– házastársak esetében legalább az egyik fél - 65 év feletti nyugdíjas, amennyiben
hozzátartozó vagy más személy nem él az ingatlanon.

4§
Önkormányzati kedvezmény

(1) A talajterhelési díj fizetésére kötelezett kibocsátó magánszemélyek a bevallás alapján
fizetendő talajterhelési díjból 80%-os kedvezményre jogosultak a 3. §-ban megjelölt
mentes személyeken kívül.
5.§
Díjfizetési kötelezettség megszűnése
(1) A kibocsátó talajterhelési díjfizetési kötelezettsége azzal a nappal szűnik meg:
a) amely naptól a vízszolgáltatás igénybevétele szünetel és erről a Heves Megyei Vízmű
Zrt. Hatvani üzemegysége igazolást ad, életvitelszerűen nem lakik ott, vagy nem
használja senki az ingatlant.
b) amely naptól a kibocsátó a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára rá kötött és ezt
a szolgáltató igazolja.
(2) A kibocsátó talajterhelési díjfizetési kötelezettségének megszűnéséről, annak
bekövetkezésétől számított 30 napon belül bevallást tesz az önkormányzati
adóhatósághoz.
6.§
A talajterhelési díjjal kapcsolatos eljárási
és adatszolgáltatási szabályok
(1) A Heves Megyei Vízmű Zrt. Hatvani üzemegysége, a helyi vízgazdálkodási hatósági
jogkörbe tartozó talajterhelési díj megállapításához és ellenőrzéséhez szükséges adatokat,
a tárgy évet követő év február 15-ig rendelkezésre bocsátja.
(2) A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó
talajterhelési díjat a kibocsátónak kell megállapítania, bevallania és megfizetnie
(önadózás) a tárgyévet követő év március 31-éig.
(3) A kibocsátó a talajba juttatott szennyvíz után talajterhelési díjat köteles fizetni.
(4) A kibocsátó a talajterhelési díjat, a OTP Bank Nyrt. 11739078-15729150-03920000
számú Lőrinci Városi Önkormányzat Talajterhelési díj elnevezésű bevételi számla javára
fizeti be.
(5) Az új létesítményt üzemeltető kibocsátó az üzemelés első évében fizetendő díjat egy
összegben, a tárgyévet követő év március 31-éig fizeti meg.
(6)

Heves Megyei Vízmű Zrt. Hatvani üzemegységének igazolása alapján a
szennyvízcsatornára való rákötés időpontját követő hónap 1-től törli az adóhatóság annak
a fizetési kötelezettségét, aki a szennyvízcsatorna szolgáltatást igénybe vette.

(7) Több telephelyet (gyáregységet) működtető gazdálkodó szervezet, bevallásában az
adatokat telephelyenként kell feltüntetnie.
(8) A gazdálkodó szervezet köteles olyan nyilvántartást vezetni, amelyből a díjfizetés alapja,
valamint mértéke telephelyenként megállapítható.

(9) A
talajterhelési
díj
megfizetésére,
bevallására,
az
ehhez
kapcsolódó
jogkövetkezményekre, a megállapításhoz és a beszedéshez való jog elévülésére, az
adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
7. §
Záró rendelkezések
(1) Jelen rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének a talajterhelési díj helyi szabályairól szóló 5/2009. (III.27.) rendelete és
annak módosításai hatályát vesztik.
(3) A jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Ktd. és az adózás rendjéről szóló
törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
Lőrinci, 2015. november 26.
Víg Zoltán sk.
polgármester

Schottner Norbert sk.
jegyző

Kihirdetési záradék:
2015. november 26.
...................................................
kihirdetés napja

Schottner Norbert sk.
aláírás

1. sz. melléklet: Díjfizetés mértéke
2. sz. melléklet: Lakó-, üdülőingatlanok vízfogyasztásának figyelembe vehető
átalány mennyiségei

1. sz. melléklet
Díjfizetés mértéke

A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény értelmében, az alábbi
képlettel kell meghatározni a talajterhelési díj nagyságát:
TTD = E * A * T = 1200 Ft/m3 * díjfizetés alapja * 1,5
A képletben szereplő egységek:
TTD : a fizetendő éves talajterhelési díj Ft-ban,
E: a Ktdt. 12. § (3) bekezdésében meghatározott talajterhelési egység díj,
melynek mértéke 2012. február 01. napjától 1.200 Ft/m3
A

: a díj fizetés alapja m3-ben, (méréssel igazolt, illetve mérési lehetőség
hiányában az általány alapján meghatározott víz mennyisége, csökkentve a
külön jogszabály szerint locsolási célú felhasználásra figyelembe vett víz
mennyiségével),

T
: Lőrinci város közigazgatási területére vonatkozó és a 27/2004. évi KvVM
rendeletben meghatározott területérzékenységi szorzó, melynek értéke: 1,5

2. sz. melléklet

Lakó-, üdülőingatlanok vízfogyasztásának figyelembe vehető átalány
mennyiségei

beépített ingatlanok (telkek)

1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

1.8
1.9
2.

3.
4.
5.
6.

udvari csappal
épületen belüli, de lakáson kívüli közös vízcsappal
mint 1.2, de lakáson kívüli közös vízöblítéses WC-vel
épületen belüli, lakásokon belüli vízcsappal
mint 1.4., de épületen belüli, lakáson kívüli közös
vízöblítéses WC-vel
épületen belüli, lakásokon belüli vízcsappal és vízöblítéses
WC-vel
épületeken belüli, lakásokon belüli vízcsapokkal,
vízöblítéses WC-vel, hagyományos fűtésű (fürdőhengeres)
fürdőszobával
mint 1.7, de hagyományos fűtésű helyett egyedi, éjszakai
áramfelvételes vízmelegítővel
mint 1.8, de központi melegvízellátással, illetőleg nem
korlátozott fűtésű egyedi vízmelegítővel
házikert locsolás
az ingatlan beépítetlen területe, de legfeljebb az ingatlan
terület 50%-ának alapulvételével
gépkocsimosás (tömlővel)
állatállomány itatása számos állatonként
közkifolyókon fogyasztott víz átalánymennyisége 150 mes körzetben lakók száma szerint
a személyi tulajdonban álló - vállalkozáson kívüli nyaralók, üdülők, házikertek esetében az I/1-3. pontokban
megállapított átalánymennyiségek alapján évente összesen
öt hónapra (május-szeptember hónapokra) kell az ivóvíz- és
csatornadíjat felszámítani

40 l/fő/nap
60 l/fő/nap
75 l/fő/nap
65 l/fő/nap
80 l/fő/nap
95 l/fő/nap
120 l/fő/nap
150 l/fő/nap
180 l/fő/nap

1 l/m2/nap
400
l/szgk/hó
40 l/db/nap
30 l/fő/nap

