Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének
21/2015. (XII.01.) önkormányzati rendelete
a talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi
LXXXIX. tv. 26. § (4) bekezdésében, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi
LIII. Tv. 52. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. 48. §
(3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörben eljáró Fejér Megyei Kormányhivatal,
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály véleményének kikérésével, a Fejér Megyei
Önkormányzat állásfoglalásával a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya
1. § (1) E rendelet személyi hatálya a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. tv.
(továbbiakban: Ktd.) 2. § a./ pontjában meghatározott kibocsátóra terjed ki.
(2) E rendelet tárgyi hatálya a Ktd. 2. § (b.) pontjában és 3. § c./ pontjában meghatározott talajba
juttatott szennyvízre terjed ki.
(3) E rendelet területi hatálya kiterjed Gárdony város közigazgatási területén minden kibocsátóra, akit
az 1. § (4) bekezdése alapján talajterhelési díjfizetési kötelezettség terhel.
(4) A talajterhelési díjfizetési kötelezettség a Ktd. 11. § (1) bekezdésében meghatározott kibocsátót
terheli.
(5) Nem terheli díjfizetési kötelezettség a Ktd. 11. § (2) bekezdésében meghatározott kibocsátót.

A talajterhelési díj megállapítása
2. § (1) A talajterhelési díjat a kibocsátónak kell megállapítania, bevallania és megfizetnie a Ktd. 16.
§-ban és 17. §-ban meghatározottak szerint.
(2) A talajterhelési díjat a kibocsátó a Ktd. 12. § (1) – (3) bekezdésében foglaltak figyelembevételével
állapítja meg.
(3) A talajterhelési díj számításának részletes szabályait e rendelet 1. melléklete határozza meg.

Az átalány megállapításának szempontjai
3. § Mérési lehetőség hiányában az átalány mértékét az állami tulajdonú közüzemi vízműből
szolgáltatott ivóvízért, illetőleg az állami tulajdonú csatornamű használatért fizetendő díjakról szóló
47/1999. (XII. 28.) KHVM rendelet 3. számú melléklete szerinti vízfogyasztás alapul vételével kell
megállapítani.

Igazoltan elszállított szennyvíz
4. § A kibocsátó a talajterhelési díj alapját jogosult csökkenteni a Ktd. 14. §-ában meghatározott
igazoltan elszállított szennyvíz mennyiségével.

A talajterhelési díj bevallása
5. § A kibocsátó a talajterhelési díj bevallási kötelezettségét az önkormányzati adóhatóságok által
rendszeresíthető bevallási, bejelentési nyomtatványok tartalmáról szóló 35/2008. (XII. 31.) PM
rendelet 9. melléklete szerinti nyomtatvány kitöltésével és Gárdony Város Jegyzőjéhez történő
benyújtásával teljesítheti.

Díjkedvezmények esetei
6. § (1) A lakossági kibocsátó kérelmére rászorultság jogcímén tárgyévben fizetendő talajterhelési
díjból 50 %-os mértékű díjkedvezmény adható, amennyiben
a./ családban élő kérelmező esetén az egy főre jutó, kérelem benyújtását megelőző havi nettó
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét,
b./ egyedül élő kérelmező esetén az egy főre jutó, kérelem benyújtását megelőző havi nettó jövedelem
nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át.
(2) A rászorultságot Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni
ellátásokról és támogatásokról szóló 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet 4. §-ban foglaltak szerint
kell igazolni.

Eljárási szabályok
7. § Kibocsátó a kedvezmények igénybevételére való jogosultságáról a bevallással egyidejűleg e
rendelet 2. melléklete szerinti nyomtatvány kitöltésével, az abban meghatározott igazolások
csatolásával nyilatkozik.

A talajterhelési díj befizetése
8. § A kibocsátó a talajterhelési díjat a bevallással egyidejűleg készpénz-átutalási megbízással vagy
banki átutalással Gárdony Város Önkormányzat „talajterhelési díj” megnevezésű 1173608215362852-03920000 számú számlájára fizeti be.

A talajterhelési díjjal kapcsolatos adatszolgáltatás
9. § (1) A Gárdony város közigazgatási területén ivóvíz közszolgáltatást ellátó közüzemi víz- és
csatornaszolgáltató a tárgyévet megelőző évi
a./ a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára rá nem kötött ingatlanokról,
b./ a közcsatornára történő év közbeni ingatlan rákötésekről és azok időpontjáról,
c./ vízfogyasztókról,
d./ locsolási célú felhasználásukról, ha locsolási vízmérővel rendelkeznek,
ingatlanonkénti bontásban tárgyév március 1. napjáig adatot szolgáltat Gárdony Város Jegyzőjének.
(2) A Gárdony város közigazgatási területén nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
elszállítását végző közszolgáltató a tárgyévet megelőző évben elszállított szennyvíz mennyiségéről
ingatlanonkénti bontásban tárgyév március 1. napjáig adatot szolgáltat Gárdony Város Jegyzőjének.
(3) A talajterhelési díj megállapításával összefüggő személyes adatokat a kibocsátó azonosítására, a
bevallások ellenőrzésére használja fel az önkormányzati adóhatóság.

A talajterhelési díjjal kapcsolatos ellenőrzés

10. § Gárdony Város Jegyzője a kibocsátók által benyújtott bevallásokat, teljesített befizetéseket az
adatszolgáltatók által szolgáltatott adatok, valamint a kibocsátó által csatolt, a kedvezmények
igénybevételére jogosító iratok alapján az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben foglaltak
szerint ellenőrzi.

A környezetvédelmi alapról
11. § (1) Gárdony Város Önkormányzata környezetvédelmi alapot hoz létre.
(2) A talajterhelési díj a környezetvédelmi alap bevételét képezi.
(3) A talajterhelési díjból származó bevételt az önkormányzat a Ktd. 21/B. § (2)-(3) bekezdéseiben
meghatározott célokra használhatja fel. A felhasználásról a költségvetés elfogadásával egyidejűleg
rendelkezik.

Hatálybalépés
12. § (1) Ez a rendelet 2016. január 1-én lép hatályba.
(2) Hatályát veszti Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének a talajterhelési díjról szóló
27/2004. (VII. 14.) önkormányzati rendelete.
(3) Hatályát veszti Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének a talajterhelési díjról szóló
30/2006. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete.
(4) Hatályát veszti Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének a talajterhelési díjról szóló
21/2009. (VII. 29.) önkormányzati rendelete.
(5) Hatályát veszti Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének a talajterhelési díjról szóló
15/2015. (V. 28.) önkormányzati rendelete.

Tóth István
polgármester

Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia
jegyző

Jelen önkormányzati rendelet 2015. december 01-jén kihirdetésre került.

Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia
jegyző

1. melléklet
A talajterhelési díj mértéke
A talajterhelési díj mértéke:
TTD = E x A x T
ahol
TTD: a fizetendő éves talajterhelési díj,
E: az egységdíj (Ft/m3),
A: a díjfizetési alap (m3),
T: a település közigazgatási területére vonatkozó, a felszín alatti víz állapota szempontjából
megállapított területérzékenységi szorzó, az alábbi táblázatban meghatározva.

A területérzékenységi szorzó mértéke

Sorszám

1.
2.

Tevékenység megnevezése

Helyi vízgazdálkodási hatósági
eljárás hatálya alá tartozó
talajterhelés
Vízjogi engedély hatálya alá
tartozó talajterhelés

Település közigazgatási területére
vonatkozó, a felszín alatti víz állapota
szempontjából megállapított
területérzékenységi szorzó (T)
Kevésbé
Fokozottan
Érzékeny
érzékeny
érzékeny
területen
területen
területen
1,0

1,5

3,0

1,1

2,0

5,0

Gárdony város közigazgatási területe a 27/2004. (XII. 23.) KvVM rendelet alapján a
fokozottan érzékeny területen található.

2. melléklet

KÉRELEM
Talajterhelési díj megfizetésére vonatkozó kedvezmény megállapításához
Igénylő

Házastárs, élettárs

1.) Neve:
(leánykori név):
2.) Anyja neve:
3.) Születési hely:
4.) Születési idő:
5.) Bejelentett lakóhelye (lakcímkártya szerint):

6.) Bejelentett tartózkodási helye (lakcímkártya szerint):

7.) Munkahelye:
8.) Beosztása (munkaköre):

9.) Kérelmező családtagjainak személyi adatai (kiskorú gyermek v. nappali tagozaton tanuló nagykorú
gyermek):
Név
(születési név)

Születési helye, ideje
(év, hó, nap)

Anyja neve

Rokoni kapcsolat

1.
2.
3.
4.
5.

10.) Kérelmező és családtagjai nettó havi jövedelme(i):
A jövedelem típusa
1.

2.

3.

Munkaviszonyból, munkavégzésre
irányuló egyéb jogviszonyból
származó jövedelem és táppénz,
nyugdíj, nyugdíjszerű ellátás
Vállalkozásból származó nettó
jövedelem
Gyermek ellátásához és
gondozásához kapcsolódó

Kérelmező
jövedelme

Házastárs (élettárs)
jövedelme

Gyermek
jövedelme

4.

5.
6.

támogatások (különösen: GYED,
GYES, GYET, családi pótlék,
gyermektartásdíj, árvaellátás)
Önkormányzat és állami
foglalkoztatási szerv által
folyósított rendszeres pénzbeli
ellátás (álláskeresési járadék,
rendszeres szociális segély,
bérpótló juttatás stb.)
Egyéb nettó jövedelem (alkalmi
munka)
Összes nettó jövedelem

Az egy főre jutó havi nettó jövedelem a kérelem benyújtását megelőző hónapban: ………….,-Ft/fő.
A jövedelmet az alábbiak szerint kell igazolni:
a.) munkabérből származó jövedelmet és táppénzt a munkáltató által kiállított igazolással,
b.) vállalkozásból származó jövedelem esetén a lezárt adóévről az állami adóhatóság által
kiadott igazolással, a le nem zárt időszakra vonatkozóan a könyvelő igazolásával vagy a
vállalkozó nyilatkozatával,
c.) nyugdíj vagy nyugdíjszerű ellátásokat a kifizető által kiállított nyugdíjközlő lappal és az
utolsó havi nyugdíjszelvénnyel,
d.) családtámogatási ellátások esetében a kifizető szerv által kiállított igazolással,
e.) gyermektartásdíjat a felvett vagy megfizetett tartásdíj összegét igazoló postai szelvénnyel,
bankszámlakivonattal vagy átvételi elismervénnyel, és a tartásdíjat megállapító jogerős
bírói ítélettel, vagy a szülő között létrejött megállapodással,
f.) munkaügyi szervek által folyósított rendszeres pénzellátást az erről szóló határozattal,
g.) bérbeadásból származó jövedelmet a bérleti szerződéssel,
h.) ösztöndíjat a közép- vagy felsőoktatási intézmény által kiállított igazolással,
bankszámlakivonattal vagy a kifizető igazolásával,
i.) amennyiben az ellátást kérő jövedelemmel nem rendelkezik, úgy az állami foglalkoztatási
szervvel kötött együttműködéssel,
j.) az a.)-i.) pontba nem tartozó jövedelem esetén a jövedelem típusának megfelelő
igazolással,
k.) alkalmai munkákból származó jövedelem esetén az érintett személy nyilatkozatával.

Gárdony, 2015. …………………..

________________________________________
igénylő aláírása

