Zalakaros Város Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2005.(III.11)
RENDELETE
A talajterhelési díjról
Zalakaros Város Önkormányzatának Képviselőtestülete (továbbiakban: képviselőtestület) a
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Évi törvény 16§(1) alapján valamint a
környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény (továbbiakban Kttv.) 26. § (4)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:
1§
a rendelet hatálya
A rendelet hatálya a - Kttv 11§-a alapján - Zalakaros Város közigazgatási területére illetve
azokra a kibocsátókra terjed ki, akik a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem
kötnek rá és helyi vízgazdálkodási hatósági engedélyezés hatálya alá tartozó
szennyvízelhelyezést ideértve az egyedi zárt szennyvíztározót is alkalmaznak .
2§
mentességek, díjkedvezmény
A kibocsátók részére talajterhelési díjkedvezményt, illetve mentességet Zalakaros Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete nem állapít meg.
3§
a díjfizetési kötelezettség bevallása
1/ A kifizetésre kötelezett évente, a tárgyévet követő év március 31-ig, 2005. évben április 30ig tesz bevallást magánszemélyek esetében a rendelet 1. számú, nem magánszemélyek
esetében a 2. számú mellékletben található formanyomtatványon. A bevallás benyújtásával
egyidejűleg történik a tárgyévi díj elszámolása illetve visszaigénylése.
2/ A talajterhelési díj alapjának meghatározásához a díjfizetésre kötelezett a vízi-közmű
szolgáltató által kiszámlázott vízmennyiségről, illetőleg az elszállított szennyvízmennyiségről
számlamásolato(ka)t a bevalláshoz mellékeli.
3/ Locsolási célú felhasználásra figyelembe vehető víz mennyisége a tárgyév május 1. és
szeptember 30. közötti időtartamra jutó vízfogyasztás 10%-a.

3/A. §1

1

Kiegészitette a 11/2012. (III.01.) Ör. 1. §-a

A talajterhelési díj egységdíjának mértéke a környezetterhelési díjról szóló 2003. év LXXXIX
törvény (továbbiakban: törvény ) 12. § (3)-ban megállapított összeg, a díjszámítás szabályait
a törvény 12. § (4) bekezdése tartalmazza.

4.§
a talajterhelési díj befizetése
A díjfizetésre kötelezett talajterhelési díjfizetési kötelezettségének a bevallás benyújtásának
határidejéig (tárgyévet követő év március 31.; 2005. évben április 30-ig) az önkormányzat
talajterhelési díj számlájára történő befizetéssel tesz eleget.
5.§
adatszolgáltatási szabályok
1/ Adatszolgáltatási kötelezettség terheli a kibocsátót a talajterhelési díj fizetési kötelezettség
keletkezéséről és megszűnéséről.
2/ A kibocsátó talajterhelési díj fizetési kötelezettsége keletkezését, valamint a várható
talajterhelési díj összegét a vízszolgáltatás igénybevételét követő 15 napon belül jelenti be az
önkormányzati adóhatóságnál az erre a célra szolgáló nyomtatványon.
3/ A kibocsátó talajterhelési díj fizetési kötelezettsége azzal a nappal megszűnik, amely napon
a) a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára ráköt,
b) a vízszolgáltatás igénybevétele a szolgáltató igazolása szerint megszűnt.
4/ A kibocsátónak a talajterhelési díj fizetési kötelezettségének megszűnéséről, annak
bekövetkezésétől számított 15 napon belül kell bejelentést tennie az önkormányzati
adóhatóságnál az erre a célra szolgáló nyomtatványon.
5/ Adatszolgáltatási kötelezettség terheli a szolgáltatót ( Dél- Zalai Víz- és csatornamű Rt. )
az e rendelet hatálya alá tartozó kibocsátókra vonatkozóan; kibocsátónként a szolgáltatott víz
mennyisége, és a külön vízmérőn mért locsolási célú víz mennyisége tekintetében.
6/ Adatszolgáltatási kötelezettség terheli a folyékony hulladék szállítására feljogosított
vállalkozó és vállalkozás az elszállított szennyvíz mennyiségéről kibocsátónként.
7/ Az adatszolgáltatás benyújtási határideje - az (1) bekezdés kivételével - a tárgyévet követő
év március 31., mely adatszolgáltatás a tárgy évet megelőző év adatait tartalmazza.
6. §
eljárási szabályok
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. (Lásd: 2003. évi LXXXIX. törvény 25. §)

7.§
záró rendelkezések
E rendelet 2005. március 11. napján lép hatályba.

Szirtes Lajos

Kiss Mihály

Polgármester

jegyző

Záradék:
Kihirdetve: 2005. március 11. napján.
Kiss Mihály
jegyző

1/A számú melléklet
Talajterhelési díjfizetési kötelezettség előzetes bevallása
(magánszemély részére)
Fizetésre kötelezett neve: …………………………………………………………..…………………….
Lakcím: ……………………………………………………………..……….. Telefon:…………………
Születési helye: …………………………………………..Ideje:…………………..…………………….
Anyja neve:……………………………………….…………Adóazonosító jel: ……….………………..
Szennyvízkibocsátás helye:……………………………………….……………………………………...
Várható víz mennyisége 200…..év ……hó 1-től 200….év …..…hó…..-ig….…m3
Locsolási célú felhasználásra figyelembe vehető várható
vízmennyisége…….………………………..m3
A várható elszállítandó szennyvíz mennyisége:……………………..…………………………… …m3
Talajterhelési díj alapja:………………………………………………………………………....…… m3
200..…évi egységdíj: ………,- Ft ……..%-a
…………………………………………………..….Ft/.m3
Területérzékenység szorzó………..…………..……………………………………………………..m3
200……..évre fizetendő talajterhelési díj összege:…………………………………………………..m3

Megjegyzés:
Zalakaros, 200… év …………………………………. hó …….. nap

………………………………………….
bejelentő

1/B számú melléklet
Talajterhelési díjfizetési kötelezettség tényleges tárgyévi bevallása
(magánszemély részére)
Fizetésre kötelezett neve: …………………………………………………………..…………………….
Lakcím: ……………………………………………………………..……….. Telefon:…………………
Születési helye: …………………………………………..Ideje:…………………..…………………….
Anyja neve:……………………………………….…………Adóazonosító jel: ……….………………..
Szennyvízkibocsátás helye:……………………………………….……………………………………...
Mérőórán mért, szolgáltatott víz mennyisége 200…..év ……hó 1-től 200….év …..…hó…..-ig….…m3
Locsolási célú felhasználásra figyelembe vett vízmennyiség…….…………………………… .…… m3
Igazoltan elszállított szennyvíz mennyisége:……………………..…………………………… .…… m3
Talajterhelési díj alapja:………………………………………………………………………....…… m3
200..…évi egységdíj: ………,- Ft ……..%-a
…………………………………………………..….Ft/.m3
Területérzékenység szorzó………..…………..……………………………………………………..m3
200……..évre fizetendő talajterhelési díj összege:…………………………………………………..m3
Megjegyzés:
Zalakaros, 200… év …………………………………. hó …….. nap

………………………………………….
bejelentő

2/A számú melléklet
Talajterhelési díjfizetési kötelezettség előzetes bevallása
(nem magánszemély részére)
Cég neve: …………………………………………………………………………..…………………….
Székhely, telephely:………………………………………………..……………………..………………
Képviselőjének neve: ……………………………..………..Telefonszáma: ……………………………
Cégbejegyzés száma: ………………………….…………………Adószáma: …..…….………………..
Szennyvízkibocsátás helye: ……...……………………………….……………………………………...
Várható víz mennyisége 200…..év ……hó 1-től 200….év …..…hó…..-ig….…m3
Locsolási célú felhasználásra figyelembe vehető várható
vízmennyiség…….……………………………m3
A várható elszállítandó szennyvíz mennyisége:……………………..………………………… .…..m3
Talajterhelési díj alapja:………………………………………………………………………....…… m3
200..…évi egységdíj: ………,- Ft ……..%-a
…………………………………………………..….Ft/.m3
Területérzékenység szorzó………..…………..……………………………………………………..m3
200……..évre fizetendő talajterhelési díj összege:…………………………………………………..m3
Megjegyzés:
Zalakaros, 200… év …………………………………. hó …….. nap

………………………………………….
bejelentő

2/B számú melléklet
Talajterhelési díjfizetési kötelezettség tényleges tárgyévi bevallása
(nem magánszemély részére)
Cég neve: …………………………………………………………………………..…………………….
Székhely, telephely:………………………………………………..……………………..………………
Képviselőjének neve: ……………………………..………..Telefonszáma: ……………………………
Cégbejegyzés száma: ………………………….…………………Adószáma: …..…….………………..
Szennyvízkibocsátás helye: ……...……………………………….……………………………………...
Mérőórán mért, szolgáltatott víz mennyisége 200…..év ……hó 1-től 200….év …..…hó…..-ig….…m3
Locsolási célú felhasználásra figyelembe vett vízmennyiség…….…………………………… .…… m3
Igazoltan elszállított szennyvíz mennyisége:……………………..…………………………… .…… m3
Talajterhelési díj alapja:………………………………………………………………………....…… m3
200..…évi egységdíj: ………,- Ft ……..%-a
…………………………………………………..….Ft/.m3
Területérzékenység szorzó………..…………..……………………………………………………..m3
200……..évre fizetendő talajterhelési díj összege:…………………………………………………..m3
Megjegyzés:
Zalakaros, 200… év …………………………………. hó …….. nap

………………………………………….
bejelentő

Kitöltési útmutató
Talajterhelési díj kiszámítása:
1. Mérőórán mért, szolgáltatott víz mennyiségéből le kell vonni a talajterhelési díjat csökkentő
tételeket ( locsolási célú felhasználásra figyelembe vett vízmennyiséget és az igazoltan

elszállított szennyvíz mennyiségét ) így megkapjuk a talajterhelési díj alapját.
2. A talajterhelési díj alapját meg kell szorozni a talajterhelés egységdíjával mely 2005.

évben 120 Ft………….%-a, azaz …………….Ft/m3 valamint a területérzékenységi
szorzóval, mely …………..

