Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
24/2016. (X.23.) önkormányzati rendelete
a talajterhelési díjról
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) a) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény
26. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
1. A rendelet célja
1. §

E rendelet célja, hogy a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a
továbbiakban: Kvt.) 60. §-ának rendelkezéseivel összhangban elősegítse a környezetbe történő
anyagkibocsátás csökkentését, a környezet és természet megóvása érdekében a leghatékonyabb
megoldások alkalmazását, valamint az önkormányzat és a környezethasználók közötti arányos
teherviselést.
2. A rendelet hatálya

2. §

A rendelet hatálya kiterjed
a) Oroszlány város közüzemi szennyvízcsatornával ellátott területeire;
b) arra a környezethasználóra [Kvt. 2. § (2) bek.], aki (amely) a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi
LXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ktdtv.) 11.§ (1) bekezdése alapján az engedélyhez kötött
környezethasználata során a talaj terhelésével járó anyagot bocsát a környezetbe (a továbbiakban:
kibocsátó);
c) azokra a talajterhelő anyagokra, amelyek a környezetbe kerülve talajterhelést eredményeznek, és
amelyek kibocsátott mennyisége érvényes mérési szabvány, anyagmérleg, műszaki számítás
segítségével meghatározható.

3. §

A kibocsátó a talajba juttatott környezetterhelő anyagok minden egysége után talajterhelési díjat köteles
fizetni.
3. A díjfizetési kötelezettség bevallása

4. §

(1) A kibocsátó a díjfizetési kötelezettségről évente, a tárgyévet követő év március 31-ig tesz bevallást
az önkormányzati adóhatóságok által rendszeresíthető bevallási, bejelentési nyomtatványok
tartalmáról szóló 35/2008. (XII.31.) PM rendelet 9. melléklete szerinti nyomtatvány kitöltésével az
önkormányzati adóhatóságnál.
(2) Ha a kibocsátó több telephelyet működtet, vagy ingatlannal rendelkezik, bevallásában az adatokat
telephelyenként, illetve ingatlanonként tünteti fel.
4. Díjfizetési kötelezettség megszűnése

5. §

(1) A kibocsátó talajterhelési díj fizetési kötelezettsége azzal a nappal megszűnik, amely napon a
Ktdtv. 11.§ (1) bekezdésében foglalt kötelezettségeket teljesíti.
(2) A kibocsátó a talajterhelési díj fizetési kötelezettségének megszűnéséről annak bekövetkezésétől
számított 30 napon belül bevallást tesz az önkormányzati adóhatósághoz, melyhez mellékelni kell a
szolgáltató igazolását is.

5. A talajterhelési díj megállapítása, megfizetése
6. §

(1) A talajterhelési díjat a kibocsátónak önadózással kell megállapítani, és a díjat a bevallás
benyújtásával egyidejűleg kell megfizetnie, a rendelet 4. §-ban meghatározott határidőig.
(2) A fizetési kötelezettséget a készpénz átutalási megbízással vagy banki utalással kell teljesíteni
Oroszlány Város Önkormányzata 12028003-00254374-03500001 számú talajterhelési díj
beszedési számlájára.
6. Díjmentesség

7. §

(1) Mentes a talajterhelési díj megfizetése alól a kibocsátó
a) a közszolgáltató által igazolt, külön órával (főmérő vagy almérő) mért kerti csapon és tűzi
vízmérőn keletkezett vízfogyasztása után;
b) akinek a talajterhelési díj alapja nem haladja meg a 10 m3-t,
c) a rákötés évében az a kibocsátó, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára ráköt.
(2) A talajterhelési díj bevallási kötelezettség alól mentesül a közszolgáltató igazolása alapján a
tárgyévben vízfogyasztással nem rendelkező kibocsátó.
7. Díjkedvezmények

8. §

A kibocsátót a megállapított talajterhelési díjból 2017. évben 60 %, 2018. évben 40 %, 2019. évben 20
% díjkedvezmény illeti meg.
8. Eljárási szabályok

9. §

(1) A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó
talajterhelési díjjal kapcsolatos adóztatási feladatokat az önkormányzati adóhatóság látja el.
(2) A talajterhelési díj megfizetésére, bevallására, az ehhez kapcsolódó jogkövetkezményekre, a
megállapításához és beszedéséhez való jog elévülésére, pénzügyi ellenőrzésére, valamint
végrehajtására e rendelet, és a Ktdtv., az ott nem szabályozott kérdésekben az adózás rendjéről
szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
9. Adatszolgáltatás

10. § (1) Adatszolgáltatási kötelezettség terheli az önkormányzat illetékességi területén közműves
ivóvízellátást és közműves szennyvízelvezetést végző víziközmű- szolgáltatót a rendelet hatálya
alá tartozó kibocsátók vonatkozásában kibocsátónként a szolgáltatott víz mennyisége és a locsolási
célú víz mennyisége tekintetében.
(2) Adatszolgáltatási kötelezettség terheli a folyékony hulladék szállítására
közszolgáltatót az elszállított szennyvíz mennyiségéről kibocsátónként.

feljogosított

(3) Az (1) - (2) bekezdés szerinti adatszolgáltatás benyújtási határideje a naptári év március 31., mely
adatszolgáltatás a naptári évet megelőző év adatait tartalmazza.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott adatszolgáltató, a közműre rácsatlakozott kibocsátók
tekintetében köteles minden negyedévet követő hó 15. napjáig az (1) bekezdésben meghatározott
tartalommal adatot szolgáltatni, amelynek január 1. és a rácsatlakozás időpontja közötti időszakra
kell vonatkoznia.
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10. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
11. § Ez a rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba.

Lazók Zoltán
polgármester

Dr. File Beáta
jegyző

Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetésének napja: 2016. október 23.

Dr. File Beáta
jegyző
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