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Vaja város képviselő testületének 6/2017 (IV.18.) önkormányzati rendelete
A talajterhelési díjról
Vaja Város Önkormányzata Képviselőtestületének
6/2017. (IV.18.) önkormányzati rendelete
a talajterhelési díjról
Vaja Város Önkormányzat Képviselőtestülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX.
törvény 26. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §(1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva a következőket rendeli el:
1.Adatszolgáltatási kötelezettség
1.§ (1) Adatszolgáltatási kötelezettség terheli a közszolgáltatót a rendelet alapján – egyedi
azonosításra alkalmas formában, kibocsátókra vonatkozóan
a) az általa szolgáltatott ivóvíz mennyisége tekintetében, melyből külön meg kell jelölnie az
ivóvízvezeték esetleges meghibásodása következtében elszivárgott víz, továbbá a locsolási vízmérőn
külön mért locsolási víz mennyiségét; valamint a csatornára való rácsatlakozók köre tekintetében.
b) a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szállítására feljogosított közszolgáltatót a
kibocsátó szennyvíztárolójából általa elszállított háztartási szennyvíz mennyiségéről.
(2) A (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatást a tárgyévet követő év február 15ig kell teljesíteni az
adatszolgáltatónak.
(3) A (2) bekezdéstől eltérően a közszolgáltató az évközbeni változásról (különösen kötelezettség
megszűnése, csatornarákötés vagy tulajdonjog, használati jog változása miatt) a tudomásszerzéstől
számított 15 napon belül szolgáltatja az (1) bekezdésben meghatározott adatokat.
2.Eljárási szabályok
2.§ (1) A talajterhelési díjat a kibocsátónak kell megállapítani, bevallani és önadózás keretében
egyösszegben megfizetni a (4) bekezdésében megjelölt számlára a tárgyévet követő év március 31ig.
(2) Az (1) bekezdéstől eltérően az évközi változásról (kötelezettség megszűnése, csatornarákötés vagy
tulajdonjog, használati jog változása miatt) annak bekövetkezésétől számított 30 napon belül kell a díjat
megállapítani, bevallani és megfizetni.
(3) A bevallást a Vajai Polgármesteri Hivatal Jegyzőjéhez ( a továbbiakban: Jegyző) mint
önkormányzati adóhatósághoz kell megtenni az 1. melléklet szerinti nyomtatványon.
(4) A talajterhelési díjat Vaja Város Önkormányzatának 117440411573257803920000 számú
Talajterhelési díj beszedési számlájára kell teljesíteni.
(5) A talajterhelési díj bevallási kötelezettség alól mentesül a közszolgáltató igazolása alapján a
tárgyévben vízfogyasztással nem rendelkező kibocsátó (készenléti díjat fizető).
3.§ (1) A kibocsátó a tárgyévben felhasznált víz mennyiségéről, a külön jogszabály szerinti locsolási
célú felhasználásra figyelembe vett víz mennyiségéről és a 1.§ (1) bekezdés b) pontja szerint elszállított
szennyvíz igazolt mennyiségéről a bevallásban köteles adatot szolgáltatni a Jegyző részére.
(2) Az 1.§ (1) bekezdés b) pontja szerint elszállított szennyvíz mennyiségének igazolására a
bevalláshoz mellékelni kell az elszállításról szóló számlákat vagy azok fénymásolatait.
(3) Ha a kibocsátó több ingatlannal vagy telephellyel rendelkezik, bevallásában az adatokat
ingatlanonként, telephelyenként kell feltüntetnie.
(4) A talajterhelési díj megfizetésének kötelezettsége a tényleges kibocsátót terheli abban az esetben
is, ha a fogyasztásmérő (vízóra) nem az ő nevén van. Több tényleges kibocsátó esetén a talajterhelési
díjat a vízdíjfizetés arányában kell megfizetni.
3.Díjmentesség
4.§ (1) Mentes a talajterhelési díj megfizetése alól a kibocsátó
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a. a közszolgáltató által igazolt, külön órával (főmérő vagy almérő) mért kerti csapon és tűzi vízmérőn
keletkezett vízfogyasztása után,
b. ha a vételezett vízmennyiséget üres telken folyó építkezéshez használja fel, és ezt a közszolgáltató
igazolja,
c. az igazoltan technológiai célú, külön mérőórával mért vízfogyasztása után. (pl. állattartás)
d. ivóvezeték meghibásodása következtében elszivárgott vízmennyiség után, melyhez a közszolgáltató
igazolását mellékelni kell.
e. Az a lakossági kibocsátó, akinek a mért tényleges egész évre vetített vízfogyasztása az 5 m3t nem
haladja meg.
f. akinek az ingatlana kizárólag kerti csappal rendelkezik.
4. Záró rendelkezések
5.§ (1) Ez a rendelet 2017. május 1jén lép hatályba.
(2) Hatályát veszti Vaja Város Önkormányzat Képviselőtestületének 16/2004.(VIII.12.)
önkormányzati rendelete.
Tisza Sándor
Tisza Erika
polgármester
jegyző
A rendelet 2017. április 19én kihirdetésre került.
Tisza Erika jegyző
Előzetes hatásvizsgálat

A rendelettervezet címe:
Vaja város önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról.
Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás:
Hatása a környezeti károk csökkentése azzal, hogy a szennyvíz kibocsátókat, akik eddig nem kötöttek
rá a vezetékes szennyvízhálózatra, rákötésre ösztönzi.
A lakosság nagyobb része a szennyvízhálózatra rákötött. Emiatt és a rendeletben szabályozottak miatt
jelentős bevétel nem várható.
Környezeti, egészségügyi hatások, következmények:
A talajterhelési díj fizetése ösztönzi a csatornára rá nem kötött lakosokat a rákötésre, amellyel
csökkenne a környezet terheltsége, és kevesebb szennyvíz jutna a talajba.
Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:
Növekedni fog az adminisztrációs teher. Létszámnövekedést nem fog eredményezni.
Van, mivel az adóhatósághoz ilyen adózó még nem jelentkezett be, így hivatalból kell megkeresni a
hatálya alá eső adóalanyokat.
A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának
következményei:
Az önkormányzati rendelet megalkotását jogszabályi kötelezettség indokolja.
Elmaradásának következménye, törvényességi észrevétel jogszabálysértés miatt.

várható

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi, pénzügyi feltételek:
A személyi, szervezeti, tárgyi, pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.
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