Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2009. (XI. 15.) rendelete
a talajterhelési díjról
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Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003.
évi LXXXIX. törvény 21/A. § (2)-(3) bekezdéseiben és 26. § (4) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján a talajterhelési díjról az alábbi rendeletet alkotja:
1. §
A rendelet hatálya
E rendelet hatálya Csehbánya Község közigazgatási területén helyi vízgazdálkodási hatósági
jogkörbe tartozó engedélyezés alapján szennyvízelhelyezést alkalmazókra (továbbiakban:
kibocsátó) terjed ki, akik a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem kötnek rá.
2. §
A talajterhelési díj mértéke
(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.
(2) A talajterhelési díj alapja a szolgáltatott, vagy egyedi vízbeszerzés esetében a méréssel
igazolt felhasznált, illetve mérési lehetőség hiányában az átalány alapján meghatározott
víz mennyisége, csökkentve a külön jogszabály szerinti locsolási célú felhasználásra
figyelembe vett víz mennyiségével.
(3) A talajterhelési díj egységdíjának mértéke: 120 Ft/m3.
3. §
Mentesség, díjkedvezmény
Nem terheli díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót, aki külön jogszabályban meghatározott
egyedi szennyvízelhelyezési kislétesítményt, illetve egyedi szennyvíztisztító kisberendezést
alkalmaz.
4. §
A talajterhelési díj megfizetése
A talajterhelési díj megfizetésére a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX.
törvény (továbbiakban Ktdt.) 16-17. §-ait kell megfelelően alkalmazni.
5. §
Adatszolgáltatási es eljárási szabályok
(1) A kibocsátó a talajterhelési díj fizetési kötelezettségéről évente, a tárgyévet követő év
március 31. napjáig Városlőd és Csehbánya Községek Körjegyzőjéhez, mint
önkormányzati adóhatósághoz (továbbiakban: jegyző) tesz bevallást.
(2) A kibocsátó az (1) bekezdés szerinti bevallást a rendelet 1. számú melléklete szerinti
nyomtatványon teszi meg.

(3) A jegyző részére a települési szennyvíz-csatornamű üzemeltetője (továbbiakban:
szolgáltató) a kibocsátó azonosítása es ellenőrzése érdekében adatot szolgáltat:
a) tárgyévet követő év március 15. napjáig a kibocsátók azonosításához szükséges
adatokkal a kibocsátóknak a tárgyévben szolgáltatott vízmennyiségről,
korrigálva a külön jogszabály szerint figyelembe vett locsolási célú kedvezmény
mennyiségével,
b) negyedévet követő hónap 10. napjáig a közcsatornára való rácsatlakozók
köréről, valamint a kibocsátók körében történt változásról.
(4) A folyékony hulladék szállítására feljogosított közszolgáltató adatot szolgáltat az
elszállított szennyvíz mennyiségéről kibocsátónként.
(5) Mérési lehetőség hiányában évi 5 m3 átalány vízmennyiséget kell a talajterhelési díj
alapjánál személyenként figyelembe venni. A létszámnál a kibocsátó helyen élő,
tartózkodó illetve napi rendszerességgel dolgozó személyek számát kell figyelembe
venni.
6. §
Értelmező rendelkezések
Kibocsátó: a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 2. §
(2) bekezdésére és a Ktdt. 2. §-ára figyelemmel minden természetes személy, jogi személy és
jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki a műszakilag rendelkezésre álló
közcsatornára nem köt rá és helyi vízgazdálkodási hatósági engedélyezés alapján
szennyvízelhelyezést alkalmaz.
Műszakilag rendelkezésre álló közcsatorna: amely lehetővé teszi – műszaki kialakításánál,
elhelyezkedésénél fogva – a rácsatlakozást.
7. §
Átmeneti es záró rendelkezések
(1) E rendelet 2010. január 1. napján lép hatályba.
(2) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Ktdt. és az adózás rendjéről szóló 2003.
évi XCII. törvény rendelkezései – továbbá, ha az adózás rendjéről szóló törvény eltérő
szabályokat nem állapít meg – a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény szabályai az irányadóak.
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