Hatályos: 2006. március 10.
CSURGÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
27/2004.(VI.30.) rendelete

a talajterhelési díjról
egységes szerkezetben
Csurgó Város Önkormányzata Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény (továbbiakban: Ktdt.) 21. §. (2) bekezdésében, valamint 26. §. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő
rendeletet alkotja:

1. §.
E rendelet hatálya Csurgó Város Önkormányzat közigazgatási területén helyi vízgazdálkodási hatósági engedély alapján
szennyvízelhelyezést alkalmazókra (továbbiakban: kibocsátó) terjed ki, akik a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem kötöttek rá.

2. §.
(1) A talajterhelési díj mértékét a Ktdt. 12. §-ában foglaltak szerint kell megállapítani.1.
(2) A kibocsátó a Ktdt. 13. §. (2) bekezdése alapján mentesül a talajterhelési díj megfizetése alól.
(3) A kibocsátó a Ktdt. 14. §-ában meghatározott esetben csökkentett talajterhelési díj megfizetésére köteles.
Adatszolgáltatási és eljárási szabályok

3. §.2
(1) A talajterhelési díjat a Ktdt. 11.§-ában meghatározott kibocsátónak kell megállapítania, bevallania és megfizetnie
(önadózás) a tárgyévet követő év március 31-ig.
(2) A kibocsátó a megállapított talajterhelési díjat Csurgó Város Önkormányzata 11743088-15398518-03920000 számú
számlája javára fizeti be.
(3) Az önkormányzat talajterhelési díj számláján rendelkezésre álló összeget a befizetést követő hónap 10. napjáig a
települési önkormányzat környezetvédelmi alapjának számlájára kell átutalni.
(4) A közszolgáltató az önkormányzati adóhatóság részére a talajterhelési díj megállapítása és ellenőrzése érdekében
adatot szolgáltat a tárgy évet követő év február 28. napjáig a kibocsátók tárgyévi vízfogyasztásáról korrigálva azt a
locsolási kedvezmény mennyiségével, valamint az ivóvízvezeték meghibásodása következtében elszivárgott vízmennyiséggel.
(5) A talajterhelési díj fizetésére kötelezett kibocsátókról az önkormányzati adóhatóság nyilvántartást vezet.
(6) A talajterhelési díj megállapításával összefüggő személyes adatokat a kibocsátó azonosítására, a bevallások ellenőrzésére használhatja fel az önkormányzati adóhatóság.
(7) A talajterhelési díjjal kapcsolatos ellenőrzése a közszolgáltató által szolgáltatott fogyasztási adatok felhasználásával
az adózás rendjéről szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.”

Díjkedvezmény, mentesség
4. §.
(1) Különös méltánylást érdemlő esetben a kibocsátó kérelmére a tárgyévben a talajterhelési díj megfizetésére 50 %-os
díjkedvezmény állapítható meg az alábbi feltételek fennállásakor:
a) családban élő esetében az egy főre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegét (továbbiak-nyugdíjminimum),
b) egyedülálló esetén a nyugdíjminimum 150 %-át.
(2) Mentesség állapítható meg, ha a családban élők 1 főre eső jövedelme a nyugdíjminimum 75 %-át nem haladja meg.
Egyedülálló esetén a nyugdíjminimum 100 %-át nem haladja meg.
(3) Mentesség adható a kibocsátónak, amennyiben a kivetés alapja nem több, mint 10 m3/év.
(4) Mentes az a kibocsátó 2005. december 31-ig3, akinek a rákötési lehetősége a Csurgó és térsége szennyvízprogram
befejezése után nyílik meg.4
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2005. július 1.
4
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2

1

Értelmező rendelkezések5
5. §.
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kibocsátó: Az 1995. évi LIII. törvény 2.§. (2) bekezdésére és a Ktdt. 2.§-ára figyelemmel minden természetes személy, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá és helyi vízgazdálkodási hatóság engedélyezés alapján szennyvíz-elhelyezést alkalmaz.
Műszakilag rendelkezésre álló közcsatorna: amely lehetővé teszi – műszaki kialakításánál, elhelyezkedésénél fogva
– a rácsatlakozást.
Jövedelem: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 2004. évi XXVI. törvénnyel módosított 1993. évi
III. törvény 4.§. (1) bekezdés a.) pontjában meghatározottak szerint.
Család: egy háztartásban életvitelszerűen együtt lakó közeli hozzátartozók.
Egyedülálló: az a személy, aki egyszemélyes háztartásban lakik.
Háztartás: az egy lakásban életvitelszerűen együttlakó személyek.
A Ktdt. 12.§.-a (2) bekezdésében meghatározott átalányt Csurgó Város Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2004. (III.25.) számú rendelete alapján kell megállapítani.”

Átmeneti rendelkezések
6. §.
(1) A kibocsátó 2004. évi fizetési kötelezettségéről 2004. augusztus 15. napjáig tesz bejelentést.
(2) A szolgáltató 2004. június 30-áig adatot szolgáltat a kibocsátók 2003. évi vízfogyasztásáról, amit korrigál a locsolási kedvezmény mennyiségével, valamint az ivóvízvezeték meghibásodása következtében elszivárgott vízmennyiséggel.

Záró rendelkezés
7. §.
E rendelet 2004. július 1. napján lép hatályba.

Csurgó, 2004. június 15.

Dr. Kovács Tamásné sk.
jegyző

Bihariné Asbóth Emőke sk.
polgármester

Eredetivel mindenben megegyező hiteles másolat!
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41/2004.(XII.31.) hatályos: 2005. január 1-től
2

1/a. melléklet
Bejelentés
talajterhelési díjhoz magánszemély részére
Kibocsátó bejelentése
Csurgó Város Önkormányzat Képviselő-testületének
27/2004.(VI.24.) számú rendelete alapján
1.

Kibocsátó neve:
(családi és utónév)
2. Leánykori családi és utónév:
3. Adóazonosító jele:
4. Születési hely és idő:
5. Lakcíme:
6. Fogyasztási hely címe:
7. Talajterhelési díj alapja:
2003. évben kibocsátó által fogyasztott teljes vízmennyiség 50 %-a-a ....m3
8. Díjalap csökkentő tényezők:
a) ivóvízvezeték meghibásodása következtében elszivárgott vízmennyiség …. m3
b) locsolási célú felhasználás …. m3
c) szennyvíztárolóból elszállított, számlákkal igazolt mennyiség, melyet olyan arra feljogosított szervezet szállíttat el, amely a folyékony hulladék jogszabályi előírások szerinti elhelyezését igazolja …. m3
d) önkormányzati rendeletben foglalt mentesség, kedvezmény
9. Díjfizetési alap
(A)
…. m3
Talajterhelési díj egységdíjának mértéke (E) 120 Ft/m3
Területérzékenységi szorzó
(T) (adóhatóság tünteti fel)
Veszélyeztetési szorzó
(V) (adóhatóság tünteti fel)
Tárgyévi talajterhelési díj mértéke = AxExTxV
…. Ft
2004. évben a kibocsátó a fent megállapított talajterhelési díj 20 %-át köteles megfizetni.

Kelt, ………..
…………………
aláírás
_________________________________________________________________________
Adóhatóság tölti ki:
A beérkezés napja: ……
Az átvevő aláírása: ……
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1/b. melléklet

Bejelentés
talajterhelési díjhoz vállalkozó, társaság részére
Kibocsátó bejelentése a
Csurgó Város Önkormányzat Képviselő-testületének
27/2004.(VI.30.) számú rendelete alapján
1.

Kibocsátó elnevezése:
rövidített cégneve:
2. Adószáma:
3. Székhelye, címe:
4. Telephely címe:
5. Fogyasztási hely címe:
6. Képviselőjének neve, címe:
7. Statisztikai számjel:
8. Talajterhelési díj alapja:
2003. évben kibocsátó által fogyasztott teljes vízmennyiség 50 %-a-a ....m3
9. Díjalap csökkentő tényezők:
a) ivóvízvezeték meghibásodása következtében elszivárgott vízmennyiség …. m3
b) locsolási célú felhasználás …. m3
c) szennyvíztárolóból elszállított, számlákkal igazolt mennyiség, melyet olyan arra feljogosított szervezet szállíttat el, amely a folyékony hulladék jogszabályi előírások szerinti elhelyezését igazolja …. m3
d) önkormányzati rendeletben foglalt mentesség, kedvezmény
10. Díjfizetési alap
(A)
…. m3
Talajterhelési díj egységdíjának mértéke (E) 120 Ft/m3
Területérzékenységi szorzó
(T) (adóhatóság tünteti fel)
Veszélyeztetési szorzó
(V) (adóhatóság tünteti fel)
Tárgyévi talajterhelési díj mértéke = AxExTxV
…. Ft
2004. évben a kibocsátó a fent megállapított talajterhelési díj 20 %-át köteles megfizetni.

Kelt, ………..
…………………
aláírás
_________________________________________________________________________
Adóhatóság tölti ki:
A beérkezés napja: ……
Az átvevő aláírása: ……
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2/a. melléklet
Bevallás
talajterhelési díjhoz magánszemély részére
Kibocsátó bevallása a
Csurgó Város Önkormányzat Képviselő-testületének
27/2004.(VI.30.) számú rendelete alapján
1.

Kibocsátó neve:
(családi és utónév)
2. Leánykori családi és utónév:
3. Adóazonosító jele:
4. Születési hely és idő:
5. Lakcíme:
6. Fogyasztási hely címe:
7. Talajterhelési díj alapja:
2004. évben kibocsátó által fogyasztott teljes vízmennyiség 50 %-a-a ....m3
8. Díjalap csökkentő tényezők:
a) ivóvízvezeték meghibásodása következtében elszivárgott vízmennyiség …. m3
b) locsolási célú felhasználás …. m3
c) szennyvíztárolóból elszállított, számlákkal igazolt mennyiség, melyet olyan arra feljogosított szervezet szállíttat el, amely a folyékony hulladék jogszabályi előírások szerinti elhelyezését igazolja …. m3
d) önkormányzati rendeletben foglalt mentesség, kedvezmény
9. Díjfizetési alap
(A)
…. m3
Talajterhelési díj egységdíjának mértéke (E) 120 Ft/m3
Területérzékenységi szorzó
(T) (adóhatóság tünteti fel)
Veszélyeztetési szorzó
(V) (adóhatóság tünteti fel)
Tárgyévi talajterhelési díj mértéke = AxExTxV
…. Ft
2004. évre a kibocsátó a fent megállapított talajterhelési díj 20 %-át köteles megfizetni.
10. Tárgyévben előlegként befizetett összeg: …….. Ft
11. Március 31-éig még befizetendő összeg: …….. Ft
12. Visszaigényelhető összeg:
…….. Ft
Kelt, ………..
…………………
aláírás
_________________________________________________________________________
Adóhatóság tölti ki:
A beérkezés napja: ……
Az átvevő aláírása: ……
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2/b. melléklet
Bevallás
talajterhelési díjhoz vállalkozó, társaság részére
Kibocsátó bevallása a
Csurgó Város Önkormányzat Képviselő-testületének
27/2004. (VI.30.) számú rendelete alapján
1.

Kibocsátó elnevezése:
rövidített cégneve:
2. Adószáma:
3. Székhelye, címe:
4. Telephely címe:
5. Fogyasztási hely címe:
6. Képviselőjének neve, címe:
7. Statisztikai számjel:
8. Talajterhelési díj alapja:
2004. évben kibocsátó által fogyasztott teljes vízmennyiség 50 %-a-a ....m3
9. Díjalap csökkentő tényezők:
a) ivóvízvezeték meghibásodása következtében elszivárgott vízmennyiség …. m3
b) locsolási célú felhasználás …. m3
c) szennyvíztárolóból elszállított, számlákkal igazolt mennyiség, melyet olyan arra feljogosított szervezet szállíttat el, amely a folyékony hulladék jogszabályi előírások szerinti elhelyezését igazolja …. m3
d) önkormányzati rendeletben foglalt mentesség, kedvezmény
10. Díjfizetési alap
(A)
…. m3
Talajterhelési díj egységdíjának mértéke (E) 120 Ft/m3
Területérzékenységi szorzó
(T) (adóhatóság tünteti fel)
Veszélyeztetési szorzó
(V) (adóhatóság tünteti fel)
Tárgyévi talajterhelési díj mértéke = AxExTxV
…. Ft
2004. évre a kibocsátó a fent megállapított talajterhelési díj 20 %-át köteles megfizetni.
11. Tárgyévben előlegként befizetett összeg: …. Ft
12. Március 31-éig még befizetendő összeg: …. Ft
13. Visszaigényelhető összeg:
…. Ft
Kelt, ………..
…………………
cégszerű aláírás
_________________________________________________________________________
Adóhatóság tölti ki:
A beérkezés napja: ……
Az átvevő aláírása: ……
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