Epöl Községi Önkormányzat
Képviselı-testületének
3/2005.(III.1.) Ökt. rendelete
a talajterhelési díjjal kapcsolatos helyi szabályokról.

Epöl Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény 16.§. (1) bekezdésében, valamint a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi
LXXXIX. törvény 21/A. §. (2) bekezdésében és a 26.§. (4) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján a talajterhelési díjjal kapcsolatos helyi szabályokról a következı
rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1.§.
A talajterhelési díj fizetési kötlezettség azt a kibocsátót terheli, aki a mőszakilag rendelkezésre
álló közcsatornára nem köt rá, és helyi vízgazdálkodási hatósági, illetve vízjogi engedélyezés
alapján szennyvízelhelyezést, ideértve az egyedi zárt szennyvíztározót is, alkalmaz. (2003. évi
LXXXIX. tv. 11.§. (1).)
Fizetési kötelezettség keletkezése, megszőnése
2.§.
(1) A díjfizetési kötelezettség keletkezésének idıpontja:
a./ A település vízvezeték hálózatára való rácsatlakozás napja, amennyiben a kibocsátó
a kiépített és rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá.
b./ Egyedi vízbeszerzési hely használatba vételének napja.
(2) A díjfizetési kötelezettség megszőnésének idıpontja:
a./ a közcsatorna hálózatra való rákötés napja
Talajterhelési díj mértéke
3.§.
(1) A talajterhelési díj mértékét a talajterhelési díj (2) bekezdésben meghatározott alapja, a (3)
bekezdésben meghatározott egységdíj, valamint a település közigazgatási területére
vonatkozó területérzékenységi szorzó határozza meg. (2003. évi LXXXIX.tv. 12.§. (1).)
(2) A talajterhelési díj alapja a szolgáltatott, vagy egyedi vízbeszerzés esetében a méréssel
igazolt felhasznált, illetve mérési lehetıség hiányában az átalány alapján meghatározott víz
mennyisége, csökkentve a külön jogszabály szerinti locsolási célú felhasználásra
figyelembe vett víz mennyiségével. (2003. évi LXXXIX.tv. 12.§. (2).)
(3) A talajterhelési díj egységdíjának mértéke: 120,- Ft/m3 .(2003. évi LXXXIX.tv. 12.§. (3).)

(4) Epöl község közigazgatási területének területérzékenységi besorolása A,
területérzékenységi szorzója 3.
(5) Az átalány megállapítása esetén figyelembe vehetı vízmenyiséget a 47/1999.(XII.28.)
KHVM rendelet 3.sz. mellékletének figyelembe vételével kell megállapítani.
(1.sz. melléklet)
(6) A talajterhelési díj alapja csökkenthetı azzal a számlákkal igazolt mennyiséggel, amelyet
a kibocsátó szennyvíztározójából, olyan arra feljogosított szervezettel szállíttat el, amely a
folyékony hulladék jogszabályi elıírások szerinti elhelyezését igazolja.
(2003. évi LXXXIX. tv. 14.§.)
A díjfizetési kötelezettség bevallása
4.§.
(1) A kibocsátó a díjfizetési kötelezettségérıl évente a tárgyévet követı év március 31-ig
tesz bevallást az erre a célra rendszeresített és e rendelet 1.sz. függelékében szereplı
nyomtatványon az önkormányzati adóhatóságnál.
(2) A bevalláshoz mellékelni kell a díjalapot csökkentı, a folyékony hulladék jogszabályi
elıírások szerinti elszállítását igazoló számlákat.
(3) A bevalláshoz mellékelni kell a Szolgáltató igazolását az ivóvízvezeték meghibásodása
következtében elszivárgott víz éves mennyiségérıl.
A talajterhelési díj befizetése
5.§.
(1) A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó
talajterhelési díjat a kibocsátónak kell megállapítania, bevallania és megfizetnie (önadózás)
a tárgyévet követı év március 31-éig. (2003. évi LXXXIX. tv. 21/A.§. (1).)
(2) A talajterhelési díjat az Epöl Községi Önkormányzat "Talajterhelési díj" elnevezéső
11740023-15386964-03920000.számú számlájára kell megfizetni.
Adatszolgáltatási szabályok
6.§.
(1) Adatszolgáltatási kötelezettség terheli a kibocsátót az önkormányzati adóhatóság felé a
talajterhelési díj fizetési kötelezettségét keletkeztetı vagy megszüntetı változástól
számított 8 napon belül.
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(2) Az önkormányzati adóhatóság megkeresésére adatszolgáltatási kötelezettség terheli a
Hétforrás Kistérségi Vízmő Kft-t (Lábatlan, Rákóczi u. 5.) mint szolgáltatót az e rendelet
hatálya alá tartozó kibocsátókra vonatkozóan az alábbi adatkörben:
a./ kibocsátónként a szolgáltatott víz m3-ben megjelölt éves mennyisége
b./ kibocsátónként az ivóvízvezeték meghibásodása következtében elszivárgott víz m3-ben
megjelölt éves mennyisége,
c./ locsolási kedvezményként biztosított víz m3-ben megjelölt éves mennyisége.
d./ adott ingatlan vonatkozásában arról, hogy a kiépített szennyvízcsatornára való
rákötésnek van-e mőszaki akadálya.
Értelmezı rendelkezés
7.§.
E rendelet vonatkozásában egyedi vízbeszerzési hely: nem a települési ivóvíz rendszerbıl
történı vízvételezés helye.
Záró rendelkezés
8.§.
E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. A hatályba lépéssel egyidejőleg hatályát veszti a
talajterhelési díjjal kapcsolatos helyi szabályokról szóló 10/2004.(X.1.) Ökt. rendelet.

Muszela Imre
polgármester

Mike Hajnalka
jegyzı

Kihirdetés:

2005. március 1.

Mike Hajnalka
jegyzı
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1.sz. melléklet a ....../2005.(........) Ökt. rendelethez
A talajterhelési díj átalányként való megfizetése esetén figyelembe vett vízfogyasztás
menyiségei
a 47/1999.(XII.28.) KHVM rendelet 3.számú melléklete alapján

Lakó-, üdülıingatlanok vízfogyasztásának figyelembe vehetı átalánymennyiségei

1.

beépített ingatlanok (telkek)
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9

udvari csappal
épületen belüli, de lakáson kívüli közös vízcsappal
mint 1.2, de lakáson kívüli közös vízöblítéses WC-vel
épületen belüli, lakásokon belüli vízcsappal
mint 1.4., de épületen belüli, lakáson kívüli közös vízöblítéses
WC-vel
épületen belüli, lakásokon belüli vízcsappal és vízöblítéses WCvel
épületeken belüli, lakásokon belüli vízcsapokkal, vízöblítéses
WC-vel, hagyományos főtéső (fürdıhengeres) fürdıszobával
mint 1.7, de hagyományos főtéső helyett egyedi, éjszakai
áramfelvételes vízmelegítıvel
mint 1.8, de központi melegvízellátással, illetıleg nem korlátozott
főtéső egyedi vízmelegítıvel
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40 l/fı/nap
60 l/fı/nap
75 l/fı/nap
65 l/fı/nap
80 l/fı/nap
95 l/fı/nap
120 l/fı/nap
150 l/fı/nap
180 l/fı/nap

