DECS Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testületének
13/2004.(IX.1.) számú rendelete

a talajterhelési díj megfizetésének szabályairól 1
(EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT SZÖVEG)
Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003.
évi LXXXIX törvény (a továbbiakban: Ktd.) 21/A. §-ának (2) illetve 26. §-ának (4) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a környezet és természet védelme, terhelésének mérséklése, a környezet és
természet megóvását szolgáló tevékenységre való ösztönzés, valamint a környezet- és
természetvédelem helyi forrásainak növelése érdekében az alábbi rendeletet alkotja: 2
I. fejezet
Általános rendelkezések
A rendelet célja
1. § A rendelet célja, hogy az egyes környezet védelmét célzó jogszabályokkal összhangban
elősegítse a környezetbe történő szennyezőanyag kibocsátás csökkentését, valamint ösztönözze a
műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára való rákötést.
A rendelet hatálya
2. § A rendelt hatálya kiterjed Decs nagyközség közigazgatási területén mindazokra a
természetes és jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, akik a
műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem kötöttek rá és a helyi vízgazdálkodási hatósági
engedélyezés alapján szennyvízelhelyezést alkalmaznak (a továbbiakban: kibocsátó).
II. fejezet
A talajterhelési díj megfizetésének eljárási szabályai
3. § A kibocsátó a díjfizetési kötelezettségéről évente, a tárgyévet követő év március 31-éig e
rendelet melléklete szerinti nyomtatványon tesz bevallást. 3
4. § (1) A talajterhelési díj (a továbbiakban: díj) tárgy évre eső mértékét a Ktd. 11. §, 12. §., 14.
§, valamint 27. §-ban meghatározottak szerint kell megállapítani, melynek mértékéről a Decsi
Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: hivatal) a kibocsátót fizetési meghagyásban értesíti. 4
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a rendeletet Decs nagyközség képviselő-testülete a 2004. augusztus 31-i ülésén fogadta el.
a bevezető részt a 10/2013. (V.03.) önk. rend. 1. §-a egészítette ki. Hatályos 2013. május 6-ától.
a 3. §-ban szereplő dőlt betűs szövegrészt a 15/2016.(X.6.) önk.-i rend. 24. § (3) bekezdés a.) pontja állapította meg.
Hatályos 2016. október 10-től.
a 4. § (1) bekezdésében szereplő dőlt betűs szövegrészeket a 15/2016.(X.6.) önk.-i rend. 24. § (3) bekezdés a.) pontja
állapította meg. Hatályos 2016. október 10-től.

(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-ig. 5
(3) 6
(4) Ha a kibocsátó év közben köt rá a közcsatornára, díjfizetési kötelezettsége a hivatalnál
történő bejelentést követő hónap első napjától szűnik meg.
(5) Nem terheli díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót, aki a Ktd. 11. §-ának (2)
bekezdésében foglalt feltételeknek megfelel. 7
Mentességek
5. § (1) Azt a lakossági kibocsátót, aki a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. törvény alapján lakhatáshoz kapcsolódó támogatásban részesül, a megállapított
támogatás időtartamára díjfizetési mentesség illeti meg. 8
(2) Mentes az egész éves díjfizetési kötelezettség alól az, az általa használt ingatlanban
egyedül élő lakossági kibocsátó is, aki 70. életévét betöltötte, illetve aki a tárgyévben tölti be.
Díjkedvezmények
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5/A. § (1) A tárgyévi díjfizetési kötelezettség mértékéből 90%-os díjkedvezményre jogosult az a
kibocsátó, aki a tárgyévet követő év március 31-éig igazoltan rákötött a már rendelkezésre álló
közcsatornára.
(2) A tárgyévi díjfizetési kötelezettség mértékéből 80%-os díjkedvezményre jogosult az a
kibocsátó, akinek az éves vízfogyasztása a 100 m3 vízmennyiséget nem haladta meg és a
családjában az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének kétszeresét.
(3) A tárgyévi díjfizetési kötelezettség mértékéből 70%-os díjkedvezményre jogosult az a
kibocsátó, akinek az éves vízfogyasztása a 150 m3 vízmennyiséget nem haladta meg és a
családjában az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének kétszeresét.
Adatszolgáltatás, ellenőrzés
6. § A díjbevallások ellenőrzéséhez a helyi vízgazdálkodási közüzemi szolgáltató (a
továbbiakban: szolgáltató) az alábbi adatokat köteles szolgáltatni.
a) csak ivóvízfogyasztásban érintett ingatlanok azonosító adatait, az ingatlanra számlázott
ivóvíz éves mennyiségét, a számlázott locsolóvíz levonásával,
a 4. § (2) bekezdését a 15/2016.(X..6.) önk.-i rend. 24. § (3) bekezdés b.) pontja állapította meg.
Hatályos 2016. október 10-től.
6
a 4. § (3) bekezdését hatályon kívül helyezte a 15/2016.(X.6.) önk.-i rend. 24. § (3) bekezdés d.) pontja.
Hatályos 2016. október 10-től.
7
a 4. § (5) bekezdésében szereplő dőlt betűs szövegrészt a 15/2016.(X.6.) önk.-i rend. 24. § (3) bekezdés a.) pontja
állapította meg. Hatályos 2016. október 10-től.
8
az 5. § (1) bekezdésében szereplő dőlt betűs szövegrészt a 15/2016.(X.6.) önk.-i rend. 24. § (3) bekezdés a.) pontja
állapította meg. Hatályos 2016. október 10-től.
9
az alcímet és az 5/A §-t a 10/2013. (V.03.) önk.rend. iktatta be. Hatályos 2013. május 6-ától.
5

b) a közcsatornára történő rákötések fogyasztói bejelentés időpontjait, az ezen időpontot
megelőző töredék év vízfelhasználás adatait.
7. § (1) A hivatal jogosult a kibocsátási adatokat folyamatosan ellenőrizni.
(2) Amennyiben a hivatal a kibocsátási adatok ellenőrzése során a szolgáltatói
adatszolgáltatás és a díjfizetési kötelezettség alapjául szolgáló kibocsátói bevallás adataiban
eltérést tapasztal, eljárást kezdeményez.
III. fejezet
Átmeneti és záró rendelkezések
8. § (1) A kibocsátó 2004. évi díjfizetési kötelezettségére e rendelet szabályait kell alkalmazni
azzal az eltéréssel, hogy első alkalommal a díjfizetési kötelezettségéről október 31.-éig tesz
bevallást.
(2) A szolgáltató a 6. §-ának a) pontjában meghatározott adatszolgáltatási kötelezettségének
első alkalommal 2004. szeptember 15-éig, ezt követően minden év február 20-áig, míg a 6. §-ának
b) pontja szerinti kötelezettségének e rendelet hatályba lépését követően folyamatosan, kéthavonta
köteles eleget tenni.
(3)
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9. § (1) E rendelet 2004. szeptember 1-jén lép hatályba, kihirdetéséről a polgármesteri hivatal
hirdetőtábláján történő kifüggesztés útján a jegyző gondoskodik.
(2) 11
(3) Az e rendeletben nem szabályozott eljárási szabályok esetén a Ktd. 25. §-ában
meghatározottak szerint kell eljárni.
10. § E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács
2006/123/EK irányelvének való megfelelést szolgálja. 12

D e c s, 2004. augusztus 31.

Biczó
Ernő sk.
polgármester

Antal
Zsolt sk.
jegyző

a 8. § (3) bekezdését hatályon kívül helyezte a 15 /2016. (X.6.) önk. rend. 24. § (3) bekezdés d.) pontja.
Hatályos 2016.október 10-től
11
a 9. § (2) bekezdését hatályon kívül helyezte a 15/2016. (X.6.) önk. rend. 24. § (3) bekezdés d.) pontja.
Hatályos 2016.október 10-től
12
a 10. §-t a 24/2009. (XI.26.) rendelet 6.§-a iktatta be. Hatályos 2009. december 1-jétől
10

1. számú melléklet a 13/2004.(IX.1.) önk.-i rendelethez

BEVALLÁS 20…. év
Decs Nagyközség Önkormányzata
a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez
kapcsolódó talajterhelési díjhoz
20….. évről
I.

A díjfizető (kibocsátó):

Neve: ___________________________________________________________________
Születési helye: ________________________________ ,
ideje:

év

hó

nap

Anyja születési családi és utóneve: ____________________________________________
Adószáma:

-

-

Adóazonosító jele:
Statisztikai számjele:
Lakóhelye:

-

-

-

__________________________________________ város, község

_____________________közterület_______közterület jelleg_____hsz.___ép.___lh.__em__ajtó
Levelezési címe:

_____________________________________ város, község

_____________________közterület_______közterület jelleg_____hsz.___ép.___lh.__em__ajtó
Telefonszáma: ________________________, e-mail címe: ______________________________
II. A díjfizetéssel érintett ingatlan:
Címe:

_____________________________________ város, község

_____________________közterület_______közterület jelleg_____hsz.___ép.___lh.__em__ajtó
Helyrajzi száma: ___________________/__________/____________/___________
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az 1. számú mellékletet a 15/2016.(X.6.) önk.-i rend. 24. § (3) bekezdés a.) pontja állapította meg.
Hatályos 2016. október 10-től.
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III. Az ingatlan tulajdonosának (Akkor kell kitölteni, ha nem azonos a díjfizetővel.):
Neve (cégneve): ____________________________________________________________
Születési helye: _____________________________________,
ideje:

év

hó

nap

Anyja születési családi és utóneve: _____________________________________
Levelezési címe:

_________________________________ város, község

_____________________közterület_______közterület jelleg_____hsz.___ép.___lh.__em__ajtó

IV. A díjfizetéssel kapcsolatos adatok
1. A tárgyévben felhasznált (vízmérő alapján mért) vízmennyiség:
(Ha vízmérő nem áll rendelkezésre, akkor az önkormányzat rendelete szerinti átalány-vízmennyiséget
kell beírni!)

____________m3

2. Külön jogszabály alapján a locsolásra felhasznált vízmennyiség:

____________m3

3. Szennyvízszállításra feljogosított szervezet által igazoltan elszállított
szennyvíz mennyisége:

____________m3

4. Az önkormányzati rendelet szerinti mentes vízmennyiség:

____________m3

5. A talajterhelési díj alapja (1.sor csökkentve a 2.;3.;4. sorok összegével):

____________m3

6. A talajterhelési díj egységmértéke:

_____1200 Ft/m3

7. Területérzékenységi szorzó: (Az önkormányzati adóhatóságnak kell előzetesen beírni!) ____3____
8. A számított talajterhelési díj: (5. sor * 6. sor * 7. sor )

____________Ft

9. Az önkormányzati rendelet szerinti díjkedvezmény:

____________Ft

10. Fizetendő talajterhelési díj:

____________Ft

V. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok a valóságnak
megfelelnek:
________________________
helység

□□□□ □□ □□_________________________
év

hó

nap

az adózó vagy képviselője
(meghatalmazottja) aláírása

2. számú melléklet a 13/2004.(IX.1.) önk.-i rendelethez
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NYILATKOZAT
díjkedvezmény igénybevételéhez …....... évben

Nyilatkozom, hogy a talajterhelési díj megfizetésének szabályairól szóló 13/2004. (IX.1.)
számú rendelet 5/A. § (2) alapján 80 %-os díjfizetési kedvezményre vagyok jogosult az
alábbiak szerint:
Éves vízfogyasztás: ……………. m3
Havi átlag jövedelem

A háztartásban élők neve

Összesen:

(Ft-ban)

………….. fő

……………………Ft

Mellékelem a családban élők jövedelemigazolását.
Decs, …..év.……………… hó ….. nap

…………………………………..
aláírás

14

a 2. számú mellékletet beiktatta a 15/2016.(X.6.) önk.-i rend. 24. § (3) bekezdés c.) pontja.
Hatályos 2016. október 10-től.

3. számú melléklet a 13/2004.(IX.1.) önk.-i rendelethez
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NYILATKOZAT
díjkedvezmény igénybevételéhez ….. . évben

Nyilatkozom, hogy a talajterhelési díj megfizetésének szabályairól szóló 13/2004. (IX.1.)
számú rendelet 5/A. § (3) alapján 70 %-os díjfizetési kedvezményre vagyok jogosult az
alábbiak szerint:
Éves vízfogyasztás: ……………. m3

A háztartásban élők neve

Összesen:

………….. fő

Havi átlag jövedelem
(Ft-ban)

……………………Ft

Mellékelem a családban élők jövedelemigazolását.
Decs, …...év. ……………… hó ….. nap
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a 3. számú mellékletet beiktatta a 15/2016.(X.6.) önk.-i rend. 24. § (3) bekezdés c.) pontja.
Hatályos 2016. október 10-től.
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4. számú melléklet a 13/2004.(IX.1.) önk.-i rendelethez
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NYILATKOZAT
Egyedülállóságról
(Egyedülállónak számít, aki hajadon, nőtlen, elvált, özvegy, házastársától külön él és nincs
élettársa.)
Alulírott
Név: ………………………………………………………….
Születési név: ………………………………………………...
Születési hely, idő: …………………………………………..
Anyja neve: …………………………………………………..
Decs, …………………………………………………………. szám alatti lakos büntetőjogi
felelősségem tudatában kijelentem, hogy egyedülálló vagyok.
Az egyedülállóság oka (a megfelelőt kérem aláhúzni):
-

hajadon
nőtlen
elvált
özvegy
házastársától külön él
nincs élettársa

Decs, 20………………………
…………………………………..
Nyilatkozó aláírása
Előttünk, mint tanúk előtt:
1. tanú
Név: ……………………………………………..
Cím: ……………………………………………...
Személyi igazolvány szám: ………………………
Aláírás: …………………………………………..
1. tanú
Név: ……………………………………………..
Cím: ……………………………………………...
Személyi igazolvány szám: ………………………
Aláírás: …………………………………………..
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a 4. számú mellékletet beiktatta a 15/2016.(X.6.) önk.-i rend. 24. § (3) bekezdés c.) pontja.
Hatályos 2016. október 10-től.
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