Vaskút Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
12/2016. (IX.20.) önkormányzati rendelete
a talajterhelési díjról
Vaskút Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló
2003. évi LXXXIX. törvény 26. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, és a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el
1. A díjfizetési kötelezettség megállapítása és bevallása
1.§
(1) A talajterhelési díjat a kibocsátónak kell megállapítania és bevallania a rendszeresített
formanyomtatványon önadózás keretében a (4) bekezdésben megjelölt számlára az
önkormányzati adóhatósághoz a tárgyévet követő év március 31-éig.
(2) Ha a kibocsátó több ingatlannal vagy telephellyel rendelkezik, bevallásában az adatokat
ingatlanonként, telephelyenként kell feltüntetnie.
(3) Vízmennyiség mérővel nem rendelkező kibocsátó esetén 50 l/fő/nap átalányvízmennyiség képezi a talajterhelési díj alapját.
(4) A talajterhelési díjat egy összegben, a tárgyévet követő év március 31-éig kell megfizetni
az önkormányzat 51000149-10015737 számú Talajterhelési díj beszedési számlájára.
2. Díjfizetési kötelezettség megszűnése
2. §
A kibocsátó talajterhelési díjfizetési kötelezettsége azzal a nappal megszűnik, amely napon:
a) a vízvezeték-hálózatról történő vízfogyasztást megszünteti (a fogyasztásmérő
leszerelése napján)
b) a közcsatorna-hálózatra történő rákötésnek az önkormányzati adóhatósághoz történő
írásbeli bejelentésének napján.
3. Adatszolgáltatási kötelezettség
3. §
Az önkormányzati adóhatóság részére a közszolgáltató a kibocsátó azonosítása, a
talajterhelési díj megállapítása és ellenőrzése érdekében adatot szolgáltat a tárgyévet
követő év február 28. napjáig a kibocsátók tárgyévi vízfogyasztásáról, korrigálva a
locsolási kedvezmény mennyiségével.

4. Díjmentesség
4. §
Mentes a talajterhelési díj megfizetése alól a kibocsátó
a) a közszolgáltató által igazolt, külön órával (főmérő vagy almérő) mért kerti csapon
keletkezett vízfogyasztása után;
b) ha a vételezett vízmennyiséget üres telken folyó építkezéshez használja fel, és ezt a
közszolgáltató igazolja.
c) a közszolgáltató igazolása alapján a tárgyévben legalább 10 m3 vízfogyasztással nem
rendelkezik.
1
d) ha az ingatlanon a gerincvezetékre történő rácsatlakozási lehetősége gravitációs úton
nem biztosítható,
2
e) ha az ingatlanra való rácsatlakozás a közúti forgalom aránytalanul nagy akadályozásával
jár, a külön gyűjtővezeték kiépítéséig.
5. Díjkedvezmény
5. §
(1) A talajterhelési díjra vonatkozóan 50 %-os díjkedvezményben részesül
a) az a kibocsátó, akinek a közös háztartásában élők egy főre jutó havi nettó jövedelme
nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át.
b) az az egyedül élő kibocsátó, akinek a havi nettó jövedelme nem haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 %-át.
(2) A díjkedvezmény igénybevételéhez a tárgyévet követő bevallás benyújtásával egyidejűleg
a kibocsátó köteles a saját és a háztartása jövedelmi viszonyairól nyilatkozni és ezeket
igazolni. A jövedelem típusának megfelelő igazolást vagy annak fénymásolatát a
bevalláshoz mellékletként be kell csatolni.
(3) A jövedelemszámításnál irányadó időszakra a Szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10 §-ának (2)-(5) bekezdése az irányadó.

6. Ellenőrzés
6. §
A kibocsátó által beadott bevallásokat az önkormányzati adóhatóság a közszolgáltató által
közölt adatszolgáltatás alapján ellenőrzi, egyezteti.
7. Értelmező rendelkezés
7. §
1
2

Megállapította a 2/2017. (I.16.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2017. február 15-től.
Megállapította a 2/2017. (I.16.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2017. február 15-től.

Közszolgáltató: Baja és Térsége Víz- és Csatornamű Kft. (székhelye: 6500 Baja,
Mártonszállási út 81.).
Kibocsátó: az a környezethasználó, aki/amely az engedélyhez kötött környezethasználata
során a környezet terhelésével járó anyagot bocsát a környezetbe.

8. Záró és átmeneti rendelkezés
8. §
(1) Ez a rendelet 2016. szeptember 21-én lép hatályba.
(2) E rendelet adatszolgáltatásra vonatkozó rendelkezéseit azzal az eltéréssel kell
alkalmazni, hogy a közszolgáltató a kibocsátók 2016. évi vízfogyasztásáról, korrigálva
a locsolási kedvezmény mennyiségével, e rendelet hatálybalépésének napjától 2016.
december 31. napjáig terjedő időszakra szolgáltat adatot az önkormányzati adóhatóság
részére.
Vaskút, 2016. szeptember 8.
Alszegi Zoltán
polgármester

Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetve: 2016. szeptember 20.
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