BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Balatonboglár Városi Önkormányzat
a talajterhelési díjról szóló
3/2013. (III.26.) számú
önkormányzati rendelete
módosításokkal egységes szerkezetben.
Utolsó átvezetett módosítás6/2013. (IV.20.) rendelet. Hatályos: 2013.04.20-tól

Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról
szóló 2003. évi LXXXIX. törvény (továbbiakban: Ktdt.)

21/A§ (2) bekezdésében,

valamint 26. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32.
cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő
rendeletet alkotja:
1. §
A rendelet hatálya
A

rendelet

hatálya

kiterjed

Balatonboglár

Város

közigazgatási

területén

a

talajterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ktd.) 11.§ (1)
bekezdésben foglalt kibocsátókra.
2.§
Értelmező rendelkezések
Kibocsátó: az 1995. évi LIII. törvény 2. § (2) bekezdésére és a Ktdt. 2. §-ára
figyelemmel

minden

személyiséggel

nem

természetes
rendelkező

személy,

jogi

szervezet,

személy

aki

a

és

jogi

műszakilag

rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá és helyi vízgazdálkodási
hatósági engedélyezés alapján szennyvíz-elhelyezést alkalmaz.
Jövedelem: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény 4. § (1) bekezdés a.) pontjában meghatározottak szerint.

Család: egy háztartásban életvitelszerűen együtt lakó, közeli hozzátartozók.
Egyedülálló: az a személy, aki egyszemélyes háztartásban lakik.
Háztartás: az egy lakásban életvitelszerűen együttlakó személyek.
Különös méltánylást érdemlő eset: fogyatékosság, betegség, baleset, haláleset,
munkanélküliség, tartós jövedelemromlás, elemi kár, egyéb rendkívüli élethelyzet
vagy létfenntartást veszélyeztető körülmény megléte, bekövetkezése.

3. §
A talajterhelési díj mértéke
(1) A talajterhelési díj egységdíjának mértéke a Ktdt. 12.§ (3) bekezdésében
meghatározott összeg.
(2) A talajterhelési díj összegét a Jegyző az egységdíj és a Ktdt. 3. számú
mellékletében meghatározott díjszámítási képlet alapján határozza meg.
(3) A talajterhelési díj alapja a Ktdt. 14.§ -ban meghatározott feltételek, számlával
történő igazolása esetén csökkenthető.
4. §
Díjkedvezmény és mentesség a díjfizetési kötelezettség alól
(1) Különös méltánylást érdemlő esetben a kibocsátó magánszemély kérelmére a
tárgyévben a talajterhelési díj megfizetésére 85 %-os díjkedvezmény állapítható
meg az alábbi feltételek valamelyikének fennállása esetén:
a) családban élő esetén az egy főre jutó havi nettó jövedelme nem haladja
meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét (továbbiakban
nyugdíjminimum),
b) egyedülálló esetén a nyugdíjminimum 150 %-át,
c) aki a bevallás időpontjában aktív korúak ellátására jogosult,
d) akinek a családjában gondozott gyermek a tárgyévet követő bevallás
időpontjában rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult.
(2) Különös méltánylást érdemlő esetben - a kibocsátó az (1) a-d) pontokat
igazoló,

hiteles

dokumentumokkal

alátámasztott

kérelmére,

-

a

Jegyző

részletfizetési kedvezményről határozhat, legfeljebb 10 hónap időtartamra.
(3)

Nem terheli talajterhelési díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót, aki

megfelel a Ktdt. 11.§ (2) bekezdésében foglalt feltételeknek.

(4) Azok a 2012. évi fogyasztás alapján díjfizetésre kötelezettek, akinek a
közcsatornára rákötése 2012-ben megtörtént, vagy – amennyiben az műszakilag
megoldható - 2013. június 30-ig a közcsatornára csatlakozást megrendelik a
szolgáltatótól, 85%-os díjkedvezményben részesülhetnek. Erről a Jegyző kérelem
alapján, a rákötés, illetve a megrendelés tényét igazoló dokumentum alapján
határoz.1
5. §
Adatszolgáltatási és eljárási szabályok
(1) A kibocsátó a talajterhelési díjfizetési kötelezettségéről évente, a tárgyévet
követő

év

március

31.

napjáig

Balatonboglár

Város

Jegyzőjéhez,

mint

önkormányzati adóhatósághoz tesz bevallást, e rendelet 1. számú mellékletét
képező bevallási adatlapon.
(2) A közszolgáltató minden év február 28-ig adatot szolgáltat a Jegyző részére, a
talajterhelési díj megállapításához szükséges fogyasztói adatokról.
(3) A talajterhelési díj fizetésére kötelezett kibocsátókról, valamint a talajterhelési
díj fizetésére vonatkozó díjkedvezményben részesülő személyekről a Jegyző
nyilvántartást vezet.
(4) A Jegyző a kibocsátót terhelő talajterhelési díj mértékét és a fizetés módját a
Ktdt. 25. §-ában meghatározott rend szerint, határozatban állapítja meg abban az
esetben, ha a kibocsátó az e rendelet 5.§ (1) bekezdésében meghatározott
határidőig nem tesz eleget bevallási kötelezettségének. A díjkedvezményről a
jegyző a kibocsátó kérelmére, határozatban rendelkezik.
(5) A kibocsátó a talajterhelési díjat az (4) bekezdésben megjelölt határozatban
foglaltaknak megfelelően, Balatonboglár Városi Önkormányzat talajterhelési díj
beszedési számlájára teljesíti.
(6) Az önkormányzat a talajterhelési díj számláján rendelkezésre álló összeget a
befizetést követő hónap 10. napjáig a települési környezetvédelmi alap javára kell
átutalni.
6.§
Hatályba léptető és átmeneti rendelkezések
(1)

E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

(2)

E rendeletet a 2012. január 1. és 2012. január 31. közötti időszakra
vonatkozó bevallások esetében azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a
talajterhelési díjmegállapítás egységdíja 120 Ft/m3.

(3)

E

rendelet

kihirdetésével,

hatályát

veszti

a

Balatonboglári

Városi

Önkormányzat a talajterhelési díjról szóló 24/2004. (VI.29.) számú
rendelete.
(4)

A Rendelet 4.§ (4) bekezdése 2013. július 1-jén hatályát veszti.”2

1 Szövegét megállapította a 6/2013. (III.20.) számú rendelet. Hatályos: 2013.04.20-tól.
2. Szövegét megállapította a 6/2013. (III.20.) számú rendelet. Hatályos: 2013.04.20-tól.

Mészáros Miklós
polgármester

Réger Balázs
jegyző

Kihirdetve: Balatonboglár, 2013. március 26.
Réger Balázs
jegyző

1. számú melléklet
Bevallás
Balatonboglár Városi Önkormányzata közigazgatási területén befizetendő
TALAJTERHELÉSI DÍJ megállapításához
I.
A díjfizető (kibocsátó) adatai
Név/Cégnév
Képviselő neve
(cég esetén)
Bejelentett lakcím/székhely:
Levelezési cím:
Születési hely, idő:
(magánszemély esetén)
Anyja neve:
Adóazonosító jele:
(magánszemély esetén)
Adószáma
(cég esetén)
Számlaszáma
II.
A fogyasztói hely adatai
Cím:
Helyrajzi szám:
III.
Az ingatlan tulajdonosának adatai (ha nem egyezik a kibocsátóval)
Név/Cégnév:
Lakcím/székhely:

Képviselő neve:
(cég esetén)
Születési hely:
(magánszemély esetén)
Anyja neve:
(magánszemély esetén)
Születési hely, idő:
(magánszemély esetén)
IV.
A díjfizetéssel kapcsolatos adatok
1. Felhasznált vízmennyiség
2. Locsolásra felhasznált mennyiség
(csak a szolgáltató igazolásával vehető igénybe)

m3
m3

3. Szennyvízszállításra feljogosított szervezet által
igazoltan elszállított szennyvíz mennyisége
(a levonás csak számlával igazolható módon vehető igénybe)

m3

4. Az önkormányzati rendelet szerinti mentes vízmennyiség
5. A talajterhelési díj alapja ( 1. sor, csökkentve a 2.,3.,4.sorok
összegével)
6. A talajterhelési díj egységdíja:
(2012. január 31-ig: 120 Ft/m3, 2012. február 1-től: 1200 Ft/m3)
7. Területérzékenységi szorzó:
8. Számított terhelési díj: (5.sorx6.sorx7.sor)
9. Fizetendő talajterhelési díj
Balatonboglár,

év

hónap

nap
Kibocsátó aláírása

m3
m3
m3
3,0
Ft
Ft

