
Vác§zentlászló Köz§ég Önkormányzata
Képviselő-testiiletének

1 U2014. (xL2Í) rendelete
a talajterhelé§i díjró|

Vácszentlászló Község Önkormányzalának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés a) pontjában és a Magyarolszág helyi önkormányzatairól §zóló 201l. évi
clxxxx. órvétly 42- § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
kömyezeűerhelési díjról szóló 2003. évi L)OOOX. töNény (továbbiakban: Ktd.) 2llA. § (2)
bekezdésében és a 26. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazrás alapjrin aza lábbi rendeletet
alkotja:

A r€ndelet hatálya

1.§. (1) A rendelet hatálya kiterjed ana a kömyezethasznílóra, aki az engedélyhez kötött
kömyezeüaszniálata sorián a kömyezet terh€lésével jriró anyagot bocsál a kömyezetbe
(a továbbiakban: kibocsátó),

(2) A rendelet hatálya Vácszentlászló Község közigazgatási területén azoka a
kibocsátóka terjed ki, akik a műszakilag rendelkezésre álló közcsatomiára nem
kötnek rá.

A talajterhelési díj

2,§. (1) A Ktd-ben m€ghaláIozott kiboc§áló a talajterhelési díjfizetési kötelezettségíől a
tá€yév€t követó év március 3 1 -ig bevallást te§z a vácszentlászló Polgármesteri
Hivatal felé. (l. §zámú melléklet)

(2) 20l5. évle vonatkozóan az (l) b€kezdés szerinti bevallás hat|írideje 2016. március 31.

(3) A talajterhelési díj bevallások ellenőrzéséh€z a köanúve§ ivóvíz-elláást végző
közszolgáltató (továbbiakban: közszolgáltató) a polgármesteri hivatal részére az
alábbi adatokat szolgáltatja:

a) a tfugyévi adatokat: az érintett ingatlanok azoíositó adatait, az iyóviz
díjfizető adatait, az ingatlanra számlázott ivóűz éves mennyiségét, a
§z|ín ázott locsolóvíz levoüásával a rákötést követő év februrár 20. napjáig,

b) a szenn;vízcsatornáa tötént rákötések pontos időpontját, az ezeíl időpontot
megelőző töíedék év vízfelhasználását a locsolóvíz levonásával az év soÉn
folyünato§an, a Éköté§t követő hónap 20. napjáig.

A talajterhelési díj mértékének meghatározá§a

3.§, (l) A talajterhelési díj méítékét a (2) bekezdésben meghatározott talajterhelési díj alapja,
a (4) bekezdésben meghatározott egy§égdíj, valamint a t€dletérzékenységi szorzó
szoí zaía haláíozza me g.

(2) A sz€nn},vizet kibocsátó a talajbajuttatott kömyezetterhelő szennyvíz minden
köbmét€re után talajterhelési díjat köteles fizetni.



(3) A talajtelhelési díj alapja a szolgáltatott, vagy elyediyízbeszerzés esetében átalány
alapján meghatározott víz mennyisége.

(4) Azon kibocsátók, akiknek a üzfelhasználrása mérési lehető§ég hiányában nem
állapítható meg, a talajterhelési dü alapjaként 50 liter/főlnap vizmennyiséget kötelesek
figyelembe venni. A talajterhelési dij alapja csök*enthető a Ktd-ben leírtak szerinl

(5) A talajterhelési díj alapja:
a) a szolgáltatott víz mennyisége, csökkentve az ivóvízvezeték meghibtisodása
követkeáében igazoltan elsziviiryott, illetve küön jogszabály szerint locsolási
célú felhasználásra frgyelembe vett vízmennyiséggel, továbbá

b) mérési lehetőség hiányábu, az áta|áay alapján meghatározott víz
mennyisége, csökkentve a küönjogszabály szerinti locsoltisi célú
felhasználásra figyelembe vett víz mennyiségével.

(6) A talajterhelési díj alapja csök*enthető azml a szárnlákkal igazolt memyiséggel,
amelyet a kibocsátó szennyvizt|árolójából olygn alra feljogo§ító §zervezeltelszállillat
el, amely a folyékony hulladék jogszabrilyi előínások szerinti elhelyezését igazolja.

(7) A talajterhelés díj egységdíjának mértékét a Ktd. 12. § (3) bekezdése 1.200,- Ft/m3-
ber'hatfuozza meg.

(8) vácszentlászló kö zséEközigazgaíási íerűletéIe vonatkozó teIületéízékenységi §zorzó:
l ,5 A szorzót ,,A fe|szín alatt,líz állapota szempontjából érzékeny tertileteken levő
telepüések besorolás áról" szóló 2712004.6II.25.) KvVM rendelet mellékelte és a
Ktd. 3 , szlímú melléklete állapította meg,

(9) A jegyző a kibocsátót telhelő talajtelh€lési díj mértékét határczatban állapítja meg a
Ktd. 12. §-ában meghatározottak szerint.

(10) A polgrirmesteri hivatal a kibocsátók általi vízfogya§ztásról leadott bevallást ellenőrzés
céljából összeveti a §zolgátató által m€gküldött vízfogyasáási listával.

(11) A talajterhelé§i díjat vácsz€ntlászló Község Önkormányzata Kömyezetvédelmi Alap
elnevezésű szímlájára kell befi zetni.

Kedvezmények, mente§§égek

4.§. (1) A kibocsátó küönjogszabályban meghatrározott esetben mentesül a talajterhelési díj
megfizetése alól.

(2) A kiboa§átó a Ktd-be[ meghatározott es€tben csökkentett talajterhelési díj
megfizetésére köteles.

(3) 70 %-os díjkedvezmény illeti m€g azt a magánszemély kibocsátót, akinek az
ingatlanán a méré§sel i9azolt éyes,tízfogyasáá§ a 20 m3-t nem haladja meg. A
díjkedvezmény igazolására a szolgáltató részéről az önkormányzati adóhatóság
részére megkiildött éves kimutaíás szolgál,



(4) 50 %-os díjkedvezmény állapitható meg annak a magánszemélynek, aki megfelel az
alábbi feltételeknek:

a) családban élók es€tén a hááaítás egy íóre eső átlago§ nettó havijövedelme
nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
(n}ugdíjminimum) l 50 %-át,

b) egyedüláló e§etén az egy főre e§ő átlago§ n€ttő havijöved€lme nem haladja
meg a nlrrgdíjminimum 200 %-át.

A kedvezmény érvényesitéséhez csatolni kell a bevallással egyidejúleg a rendelet 2.
szímú mellékletében sz€Ieplő nyilatkozatot,

(5) Nem terheli talajterhelési díj fizetésének kötelezettsége a kibocsátót a Ktd, 1 1. § (2)
bekezdésében meghatározottak szerint.

(6) Nem terheli dijfizetési kötelezettség az (5) bekezdésben felsorolt eseteken hil aá a
lakossági kibocsátót:

a) akinek ingatlana csak kerti csappal rendelkezik

b) akinek az ingatlanán a méréssel igazolt éves vízfogyasáása nem haladja
meg a l0 m3_t. E m3 feletti fogyasáás esetén a kedvezmények
figyelembevétel - a telje§ fogyasáás utlín terheli a dúfizetési kötelezettség.

(7) Az a.) pontban §zelepló mentesség érvényesítéséhez a talajt€Ihelési díj bevallásakor
csatolni kell a rendelet 2. számú mellékletében sz€replő nyilatkozatot. A b.) pontban
szereplő mentesség igazoláslára a szolgáltató lé§záől az önkormányzatíadóbalósáE
szímára megküldött éves kimutatás szolgál,

Rendkívüli mentesség

5,§, (l) 2015. évre vonatkozóan mente§ül a talajterhelé§i düfizetési kötelezettség alól az az
ingatlantulajdono§, aki 2015. szeptember 30. napjáig az 1. § (2) bekezdés szerinti
közcsatomára ráköt.

záró rendelkezések

6.§. (l) Ez a rendelet a 2015. janufu 1. napjától lép hatáyba.

(2) A rendelet kihirdetésérőI ajegyző gondoskodik.

Y ácszeltlészló, 20 l 4. november 20.

Horváft László ':l

polgármesrer

]

dr. Klál László
)egyzo

Kihirdetve ( azt önkormanyzat hirdetötáblájara kiffiggeszwe1: 20 l4. nouember §l. I i\
\^,lJ

ar. rrii'lasztO
, ', 

,jegyző



l. szírnú mellék|et

BEVALLAs
a ...... ,.., évi talajterhelési díjhoz

(Benyújtandó atelepülési önkormányzati adóhatósághoz
t|árgyévet követő év március 31-ig)

I. A Díjfizetó (kiboc§átó):
Neve/cég neve/:
születési helve: Ideje
Anyja sáletési családi és utóneve;
Adóazonositó jele: Adószám:
Lakóhelye:
Levelezési címe:
Telefonszám: . e-mail cime:

II. Díjfizetéssel érintett ingatlan:
címe:
Helyajzi szilntal. / l l

III: Az ingatlan tulajdonosának (akkor kell kitölteni, ha rrem azonos a dijfizetővel);
Neve/cég nev9/:
Születési helye: Ideje:
Anyja születési családi és utóneve:
Levelezési címe:

Iv. A díjfizetés§el kapc§olatos adatok:
1. A Lárgyévben felhasznált (vízmérő alapján mért) vízmennyiség:
2, Különjogszabáy alapján a locsolásra felhasznát vízmennyiség:
3. Szennyvízszálításra feljogosított §zervezet által igazoltan elszállított

szennyvíz m€nnyisége:
4. A talajtelhelési díj alapja( l. sor c§ökkentve a 2. és 3. sor összegével):
5. A talajterhelési dü egységménéke|
6. Teriiletérzékenységi§zoízó:
7, A számitoít, f|zetendő talajterhelési dú( 4. sor* 5. sor* 6. sor):

m3

m3

1.200,- FVm3

a3

1,5

Felelős§égem tudatában kijelentem, ho§/ a bevallásban közölt adatok a valóságnak
megfeleInek

y áaszentlászló, 20 hó _ nap

Ft

Adózó vagy képviselője aláírá§a



2. száEú melléklet

..... évre vonatkozó adómente§§égi nyilatkozat

Nyilatkozom, hogy a helyi önkormányzat talajterhelé§i díjról szóló rendelete alapján mentes
vagyok a talajterhelési díjfizeté§i kötelezett§ég alól.

A mentesség oka, köriilményei: ..........,.....

A nyilatkozatban foglaltak a valóságnak megfelelnek.

Dátum: Vácszentlászló, 20l

aláírrás

Nyilatkozat igénybe vett kedvezményról ..... évben

Nyilatkozom, hogy a hell önkormányzat talajterhelé§i díjról szóló rendelete alapján
díjfizetési kedveanényre vagyok jogosult az alábbiak szerint:

|qénvbe ven kedvezménl |eirása: Összeue

Kedvezmények összesen: ..,..,.,.,,..,...,..,...

A nyilatkozatban szereplő adatok a valóságnak megfelelnek.

aláín{§

Dátum: vácszentlászló, 20 1


