Nyírmihálydi Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
13/2008. (I.01.)
rendelete
a talajterhelési díjról
Nyírmihálydi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló
módosított 2003. évi LXXXIX. törvény (továbbiakban: Ktdt.) 21/A. § foglalt felhatalmazás alapján a
következőket rendeli el:
1.§.
A rendelet célja
(1) A rendelet célja, hogy a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény
(továbbiakban: Kvt.) 60. §-a rendelkezéseivel összhangban elősegítse a környezetbe történő
anyagkibocsátás csökkentését, a környezet és a természet megóvása érdekében a leghatékonyabb
megoldások alkalmazását, valamint az Önkormányzat és a környezethasználók közötti arányos
teherviselést.
2.§.
A rendelet hatálya
(1) A rendelet hatálya kiterjed arra a környezethasználóra (a továbbiakban: kibocsátóra) aki az
önkormányzat illetékességi területén a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá és
helyi vízgazdálkodási hatósági, illetve vízjogi engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést,
ideértve az egyedi zárt szennyvíztározót is, alkalmaz és környezethasználata során a környezet
terhelésével járó anyagot bocsát a környezetbe.
3.§.
A talajterhelési díjjal kapcsolatos eljárási és adatszolgáltatási szabályok
(1) A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó
talajterhelési díjat a kibocsátónak kell megállapítania, bevallania és megfizetnie (önadózás) a tárgyévet
követő év március 31-éig a helyi adóhatóság által erre a célra rendszeresített nyomtatványon.
(2) A kibocsátó a bevallást megelőző évre – tárgyévre vonatkozó tényleges kibocsátás mennyiségéről
– köteles adatot szolgáltatni a helyi adóhatóság részére. Az adóhatóság a szolgáltatott adatokat
ellenőrzi.
(3) A kibocsátó a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörhöz kapcsolódó talajterhelési díjat az
önkormányzat 11744058-15404187-03920000 számú talajterhelési díj számlájára fizeti meg.
4.§
A talajterhelési díj mértékének megállapítása
(1) Az önkormányzati adóhatóság a kibocsátót terhelő talajterhelési díj mértékét és a fizetés módját a
Ktdt. 25. §-ában meghatározottak alapján az adózás rendjéről szóló törvény rendelkezései szerint
határozatban állapítja meg az 1. számú mellékletben foglalt számítási mód szerint.
(2) A talajterhelési díj egységdíjának mértéke: 120.- Ft/m3.
(3) Azon lakossági fogyasztó szennyvíz kibocsátását, akinek ingatlana a közcélú viziközmű hálózatba
nincs bekötve - mérési lehetőség hiányában - a talajterhelési díj alapját az átalány alapján megállapított
víz mennyiségének figyelembe vételével kell meghatározni.
(4) Lakóingatlanok vízfogyasztásánál, illetve szennyvíz kibocsátásánál figyelembe vehető átalány
mennyiségei:
- egy személy által lakott ingatlan esetében: 50 l/nap,
- kettő vagy több személy által lakott ingatlan esetében 100 l/nap.

5.§
Záró rendelkezések
(1) Jelen rendelet 2009. január 01. napján lép hatályba.
Nyisztor Ferenc

Illésné dr. Karsai Krisztina

polgármester

jegyző

A rendeletet kihirdettem:
Nyírmihálydi, 2008. december 17-én.
Illésné dr. Karsai Krisztina
jegyző

1. számú melléklet
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),
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A területérzékenységi szorzó mértéke
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