Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2018.(III.23.) önkormányzati rendelete
A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi
LXXXIX.tv.26.§.(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés a.)
pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§.(1)
bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
A rendelet hatálya
1.§ A rendelet hatálya a Kengyel község közigazgatási területén a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi
LXXXIX. törvény (továbbiakban Ktd.) 11.§-ában meghatározott kibocsátókra terjed ki.
A talajterhelési díj megállapítása
2.§. (1) A talajterhelési díjat a kibocsátónak a tárgyévet követő év március 31. napjáig kell a rendelet 1. számú
mellékletében meghatározott számítási mód szerint megállapítani és az erre a célra rendszeresített
nyomtatványon az önkormányzati adóhatósághoz bevallani.
(2) A bevallott talajterhelési díjat a kibocsátónak a Kengyel Községi Önkormányzat Talajterhelési
beszedési számlájára kell a tárgyévet követő március 31-ig megfizetni.
(3) A vízmennyiség mérővel nem rendelkező kibocsátó esetében 50 l/fő/nap átalány vízmennyiség képezi a
talajterhelési díj alapját.
Ellenőrzési, adatszolgáltatási és eljárási szabályok
3.§ (1) A közszolgáltató az önkormányzati adóhatóság részére a kibocsátók azonosítása és ellenőrzése
érdekében adatszolgáltatásra köteles az alábbiak szerint:
a)

a tárgyévet követő február 28-ig a kibocsátó részére szolgáltatott, az ivóvízvezeték
meghibásodása következtében elszivárgott, valamint a locsolási célú felhasználásra figyelembe
vett víz mennyiségéről,

b)

a kibocsátó közcsatornára való rákötéséről, a rákötést követő hó 5. napjáig.

(2) A talajterhelési díjjal kapcsolatos adóztatási feladatokat az önkormányzati adóhatóság az e rendeletben,
valamint a Ktd-ben nem szabályozott kérdésekben az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI.
törvény rendelkezései alapján látja el.
Díjfizetési mentesség
4.§ Nem terheli díjfizetési kötelezettség azt a lakossági kibocsátót, aki időskorúak járadékában, ápolási díjban,
egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásban, fogyatékossági támogatásban részesül.
Záró rendelkezések
5.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, ezzel egyidejűleg a 13/2016.(XI.15.) önkormányzati
rendelt hatályát veszti.
Kengyel, 2018. március 22.

Nagy Szilárd
polgármester

Dr. Bartók László
helyettesítő jegyző

1. melléklet Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2018. (III.23.) rendeletéhez

Benyújtás ideje:: …………….év……………….hó ……………………nap
Átvevő aláírása: ……………………………………………………………..

BEVALLÁS
A TALAJTERHELÉSI DÍJ …….ÉVI MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

A díjfizető (kibocsátó) neve:

………………………………………………………………………………..

Születési helye: ……………………….Ideje: …………………….év…………………….hó……………….nap
Anyja születési családi és utóneve: …………………………………………………………………………………
Adóazonosító jele: ………………………………….. Adószáma: …………………………………………………
Statisztikai számjele: ………………………………………………………………………..………………………
Lakóhelye: ………………………………………………………………………..…………………………………
Levelezési címe: …………………………………..……………………………….………………………………..
Telefonszáma: …………………………, e-mail címe: …………………………………………………………….
A díjfizetéssel érintett ingatlan címe: …………...…………………………………………………………………..
hrsz-a ……………………………………………………………………………………………………………….
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 ……………………………..út ………………….….hsz.
Bevallás jellege:

Éves bevallás

A díjfizetéssel kapcsolatos adtok:
Bevallási időszak: ……….. január 1-től ……………december 31-ig

záró bevallás

1.) Tárgyében felhasznált vízmérő alapján mért vízmennyiség:
……………...…………………………………………..…………………m3
Vízmérő hiányában a 50 liter/fő/ nap :
…………………………………………………………………………….m3
2.) Külön jogszabály alapján locsolásra felhasznált mennyiség:
……………………………………………………………………………m3
3.) Szennyvízszállításra feljogosított szervezet által igazoltan elszállított szennyvíz mennyisége :
.....…………………………………………………………………..…….m3
4.) A talajterhelési díj alapja (1. sor csökkentve 2. , 3., sor összegével): …………..………………………….m3
5.) A talajterhelési díj egység mértéke:
1.200,-Ft/m3
6.) Területérzékenységi szorzó: (A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny terülteken lévő
települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII.25.) KvVM rendelet alapján )
1,5
7.) A számított, talajterhelési díj: (4. sor x 5. sor x 6 sor):
…………………….……………… Ft
8.) Önkormányzati rendelet alapján mentes a díjfizetés alól, mert
időskorúak járadékában

…..

ápolási díjban

…..

egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásban

…..

fogyatékossági támogatásban

..…

részesül. (A megfelelő részhez X-et tegyen)
9.) Fizetendő talajterhelési díj

…………………………………….. Ft

Kengyel, ……………………………………………………………

……………………………………………

Csatolandó dokumentumok:
-

elszállított szennyvíz mennyiséget igazoló számlák másolatai
mentességet igazoló szociális juttatást megállapító határozat

Indokolás
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
a talajterhelési díjról szóló
4/2018.(III.23.) önkormányzati rendeletéhez

1.

§-hoz

A rendelet hatályával kapcsolatos szabályozást tartalmaz.

2. §-hoz
A talajterhelési díj megállapításával, annak megfizetésével, illetve a díj alapjául szolgáló mérőszámokkal
kapcsolatos rendelkezéseket tartalmazza.

3. §-hoz
Adatszolgáltatási, eljárási kérdéseket szabályoz, valamint rendelkezik a nem szabályozott kérdések esetén
alkalmazandó jogszabályokról.
4. §-hoz
A mentességekre vonatkozó szabályokat tartalmazza.

5. §-hoz
Hatályba léptető rendelkezéseket tartalmaz.

Kengyel, 2018. március 22.

Nagy Szilárd
polgármester

Dr. Bartók László
helyettesítő jegyző

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
a talajterhelési díjról szóló
4/2018.(III.23.) önkormányzati rendeletéhez

I.

Várható társadalmi hatások
A javaslatnak közvetlen társadalmi hatása nem várható, a szabályozás évek óta létezik.

II.

Várható gazdasági, költségvetési hatások
A rendeletben foglaltak végrehajtása a gazdasági és költségvetési főösszeget befolyásoló
hatással bír.

III. Várható környezeti hatások
A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.
IV. Várható egészségügyi következmények
A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi következményei, nincsenek.
V.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások
A szabályozás további adminisztratív terheket nem jelent, alkalmazása során a meglévő
adminisztratív kötelezettségek érdemben nem változnak.

VI. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei
A rendelet megalkotására jogszabályi lehetőség alapján került sor.
VII. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek
A rendelet alkalmazása nem igényel többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételeket.
A rendelet vonatkozásában az Európai Unió intézményeivel és tagállamaival egyeztetési
kötelezettség nem áll fenn, nem tartozik az előzetes bejelentési kötelezettség alá tartozó
jogszabályi tervezetek közé.

Kengyel, 2018. március 22.

Nagy Szilárd
polgármester

