Vásárosdombó község Önkormányzat Képviselőtestületének
25./2004.(VIII.28.) számú
rendelete
a talajterhelési díj fizetésével kapcsolatos kalossági kedvezmények, mentességek
megállapításáról és az adatszolgáltatási rendről
Vásárosdombó község Önkormányzatának Képviselőtestülete a környezetterhelési
díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény (továbbiakban: KVT.) 13.§-a, 21.§. (2)
bek., valamint a 26.§. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a környezet és
természet védelme, terhelésének mérséklése, a környezet használóknak a környezet
és természet megóvását szolgáló tevékenységre való ösztönzése, valamint az erre
fordítandó önkormányzati források kiegészítése érdekében a törvény által 2004.
július 1. napjától bevezetett talajterhelési díj lakossági fizetési kötelezettség
vonatkozásában – figyelemmel a kötelezettek fizetési teherbíró képességére – az
alábbi rendeletével szabályozza a lakossági kibocsátó díjkedvezményét, mentességét,
valmint az ezzel összefüggő adatszolgáltatási és eljárási szabályokat.
A díjfizetési kötelezettség
1.§.
(1)A KVT. 11.§-a alapján Vásárosdombó közigazgatási területén a helyi
önkormányzati adóhatóság felé talajterhelési díj fizetési kötelezettség terheli azt a
kibocsátót, aki a műszakilag rendelkezésére álló közcsatornára nem köt rá, és helyi
vízgazdálkodási hatóság (jegyzői) engedélyezés alapján szennyvízelhelyezést
alkalmaz.
(2)Az (1) bekezdés szerinti kötelezettnek az minősül, aki az önkormányzati
víziközművet üzemeltetővel szerződést kötött ivóvíz szolgáltatásra.
Díjkedvezmények, mentességek
2.§.
(1)Az önkormányzat a KVT. 13.§-a alapján rászorultsági alapon 50%-os
díjkedvezményben részesíti azt a lakossági kibocsátót, akinél a háztartásában az
egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 230%-át, egyedül élő esetén annak 300%-át.
(2)Az önkormányzat a KVT. 13.§-a alapján rászorultsági alapon díjmentességet
állapít meg annak a lakossági kibocsátónak, akinél a háztartásában az egy főre jutó
havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 150%-át, egyedül élő esetén annak 200%-át.
(3)A KVT. 13.§. (2) bekezdése alapján nem terheli díjfizetési kötelezettség azt a
kibocsátót, aki külön jogszabályban meghatározott egyedi szennyvízelhelyezési
létesítményt, illetve egyedi szennyvíztisztító kisberendezést alkalmaz, illetve

akinél a közcsatorna kiépítésre került, de műszakilag nem áll számára
rendelkezésre.
(4)A KVT. 14.§-a alapján a talajterhelési díj alapja csökkenthető azzal a számlákkal
igazolt mennyiséggel, amelyet a kibocsátó szennyvíztárolójából, olyan arra
feljogosított szervezettel szállíttat el, amely a folyékony hulladék jogszabályi
előírások szerinti elhelyezést igazolja.
Afatszolgáltatási és eljárási szabályok
3.§.
(1)E rendelet alapján adatszolgáltatásra kötelezett az 1.§. szerinti kibocsátó.
(2)Az (1) bekezdésen felül adatszolgáltatásra kötelezett a Vásárosdombó
víziközműveit üzemeltető szolgáltató.
(3)A kibocsátó a díjfizetési kötelezettségéről évente, a tárgyévet követő év március
31-éig tesz bevallást a rendelet 1. számú mellékletét képező nyomtatványon.
(4)A díjkedvezményhez, díjmentességheza bevallási nyomtatvány mellékletét képező
kéreleműrlapot kitöltve kell becsatolni a jövedelemigazolásokkal együtt.
(5)A bevalláshoz csatolni kell a rendelet 2.§. (4) bekezdése szerinti számlákat,
igazolásokat.
(6)A díjkedvezményben, díjmentességben érintettek körének meghatározásához a
bevalláshoz mellékelt iratok alapján a Vásárosdombói Körjegyzőség javaslatot
készít, mely javaslat alapján dönt a Képviselőtestület.
(7)A helyi önkormányzati adóhatóság a kibocsátót a bevallástól számított 60 napon
belül értesíti a fizetési kötelezettségről, a díj összegéről.
(8)A víziközművet üzemeltető (szolgáltató) az adatszolgáltatás körében évente
egyszer a tárgyévet követő február 28.ig a Vásárosdombói Körjegyzőség részére
listát bocsát rendelkezésre az alábbi tartalommal:
- a település egész területére utca, házszám vagy ennek hiányában helyrajzi számú
bontásban azon szolgáltatást igénybevevő adatainak feltüntetésével, akik
közcsatornára nem kötöttek rá,
- a fentiek szerinti szolgáltatást igénybevevők éves vízfogyasztását, valamint e
körön belül azokat a kibocsátókat, akiknél a KVT. 13.§. (2) bekezdése szerint a
közcsatornára való rácsatlakozás műszakilag nem biztosítható.
A díj megfizetése
4.§.
(1)A talajterhelési díj fizetésére kötelezettségének a helyi önkormányzati adóhatóság
díjkivetése alapján évente két egyenlő részletben, június 30-ig illetve szeptember
15-ig tehet eleget.
(2)A talajterhelési díjat az önkormányzat által megjelölt számla javára kell befizetni.
(3)Az önkormányzata talajterhelési díjból származó bevételt a talaj, valamint felszín
alatti víz mennyiségi, minőségi védelmére használja fel. Így különösen a

csatornázásra, a szennyvíztisztításra, a vízbázis védelmére, a tartós
környezetkárosodások kármentesítésére, a potenciális és a tényleges szennyező
források szennyezésének megelőzésére, illetve utólagos műszaki védelmére.
(KVT. 19.§-a)
Záró rendelkezések
5.§.
(1)A KVT. 24.§-a alapján a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe (jegyző) tartozó
szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjjal kapcsolatos adóztatási
feladatokat a helyi önkormányzati adóhatóság (Vásárosombó jegyzője) látja el.
(2)A díj megfizetésére, bevallására, az ehhez kapcsolódó jogkövetkezményekre, a
megállapításhoz és a beszedéshez való jog elévülésre, pénzügyi ellenőrzésre,
valamint végrehajtására az e rendeletben nem szabályozott kérédésekben vaz
adózás rendjéről szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
(3)A rendelet 3.§. (4) bekezdésében meghatározott kéreleműrlap akkor is
benyújtható, ha a kötelezett jövedelmi viszonyaiban év közben változás áll be.
(4)A rendelet 3.§. (6) bekezdése szerinti kérelemelutasító döntés ellen a kérelmező
illetékmentes fellebezéssel élhet.
6.§.
Ez a rendelet 2005. január 1. napján lép hatályba.
Vásárosdombó, 2004. augusztus 25.
Szabó László
polgármester
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