Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Képviselő-testületének
31/2004. (XII.20.) rendelete
a talajterhelési díjjal kapcsolatos adatszolgáltatási és eljárási szabályokról
(egységes szerkezetben)
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003.
évi LXXXIX. törvény (továbbiakban: Törvény) 26.§ (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás
alapján a 21/A (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli
el:
A rendelet hatálya
1.§
A rendelet hatálya kiterjed Sátoraljaújhely Város Önkormányzat közigazgatási területén a helyi
vízgazdálkodási hatóság engedélye alapján szennyvízelvezetést alkalmazókra (továbbiakban: kibocsátó),
akik a rendelkezésre álló szennyvízcsatornákra nem kötnek rá.
Díjfizetési kötelezettség keletkezése, megszűnése, a talajterhelési díj mértéke
2.§
(1) Talajterhelési díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki a műszakilag rendelkezésre álló
közcsatornára nem köt rá, és helyi vízgazdálkodási hatóság, illetve vízjogi engedélyezés hatálya alá
tartozó szennyvízelhelyezést, ideértve az egyedi zárt szennyvíztározót is, alkalmaz. Amennyiben a
közcsatornát év közben helyezik üzembe, a díjfizetési kötelezettség a kibocsátót a közcsatorna
üzembe helyezését követő 90. naptól terheli.
(2) Díjfizetési kötelezettség az a kibocsátót terheli, akinek a nevén a vízfogyasztásmérő van, mérési
lehetőség hiányában az ingatlan használóit terheli a díjfizetési kötelezettség.
(3) Több felhasználó esetén a talajterhelési díjat a vízdíjfizetés arányában kell megfizetni.
(4) Az új létesítményt üzemeltető kibocsátó az üzemelés első évében fizetendő díjat egyösszegben a
tárgyévet követő év március 31. napjáig köteles megfizetni.
3.§
(1) A kibocsátó talajterhelési díjfizetési kötelezettsége azzal a nappal szűnik meg, mely napon
a) vízszolgáltatási szolgáltatás igénybevétele a vízszolgáltató igazolása szerint megszűnt,
b) a 4.§ (1) bekezdésében foglalt berendezések üzembe-helyezése megtörténik,
c) a kibocsátó a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára ráköt és azt a szolgáltató igazolja.
(2) A kibocsátó a talajterhelési díj fizetési kötelezettségének megszűnéséről, annak bekövetkezésétől
számított 30 napon belül bevallást tesz az önkormányzati adóhatóságnak.
4.§
(1) A kibocsátót nem terheli díjfizetési kötelezettség, amennyiben külön jogszabályban meghatározott
egyedi szennyvíz elhelyezési kislétesítményt, illetve egyedi szennyvíztisztító kisberendezést
alkalmaz, illetve akinél a közcsatorna kiépítésre került, de műszakilag nem áll számára
rendelkezésre.
(2) Nem terheli díjfizetési kötelezettség továbbá azt a kibocsátót, aki külön jogszabályok szerint egyedi
szennyvízelhelyezési kislétesítményt, illetve egyedi szennyvíztisztító kisberendezést alkalmaz és a
kibocsátást közvetlen környezetében a kibocsátó által létesített megfigyelő objektumban a talajjal
kapcsolatban lévő felszín alatti vízben a kibocsátó által évente vizsgált nitrát, ammónium, szulfát,
klorid tartalom egyik komponens tekintetében sem haladja meg 20%-kal a 2005. évben, illetve a
közcsatorna üzembe helyezését követő hónapban végzett alapállapot felmérés keretében mért
értéket.
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(3) A talajterhelési díj alapja csökken azzal a
számlákkal igazolt mennyiséggel, amelyet a
kibocsátó szennyvíztárolójából, olyan arra feljogosított szervezettel szállíttat el, amely a folyékony
hulladék jogszabályi előírások szerinti elhelyezését igazolja.
(4) A (2) bekezdés szerinti felmérés eredményét a kibocsátó köteles 5 évig megőrizni és ellenőrzés
esetén az adóhatóság rendelkezésére bocsátani.
5.§
(1) A talajterhelési díj mértékét a talajterhelési díj (2) bekezdésben meghatározott alapja, a 6.§ (1)
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, valamint az ivóvízvezeték meghibásodása során elszivárgott víz mennyiségével.
6.§*1
(1) A talajterhelési díj egységdíjának mértéke – a területérzékenységi szorzó figyelembe vételével: 1.800
Ft/m3.
(2) A talajterhelési díj számításának részletes szabályait a Törvény 3. melléklete határozza meg.
7.§
(1) Mérési lehetőség hiányában a locsolási célú felhasználással csökkentett felhasznált vízmennyiség
átalány formájában kerül megállapításra.
Az átalány 12 m3/fő/év.
(2) Az (1) bekezdés szerint díjfizetésre kötelezett a 6.§-ban foglaltak figyelembevételével állapítja meg a
fizetendő talajterhelési díj összegét.
Mentességek, kedvezmények
8.§*2
(1) Rászorultsági alapon mentesül a díjfizetés alól az az egyedülálló személy, aki

a.) időskorúak járadékában vagy
b.) rendszeres szociális segélyben részesül
(2) Mentesül a díjfizetés alól
a.) a Városi Köztemető tulajdonosa, használója
b.) önkormányzati tulajdonban lévő bérlakás bérlői.
9.§*3

(1) Kérelemre a műszaki állapot fennállásáig mentesíthető a talajterhelési díj megfizetésre alól az a
fogyasztó, akinek
a.) ingatlanától a szennyvízhálózatra való rácsatlakozás közötti távolság meghaladja a 12 métert,
b.) a szennyvízhálózatra történő rácsatlakozás átemelő beépítését vonja maga után.
(2) Kérelemre a feltételek fennállásáig a talajterhelési díj 70 %-ának megfizetése alól mentesül az

a fogyasztó, akinek ingatlanától a szennyvízhálózatra való rácsatlakozás közötti távolság
meghaladja a 10 métert, valamint a háztartásban
a.) egyedülélő esetében havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 250 %-át,
b.) két személy él együtt a havi egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 200 %-át,
c.) 3 vagy ennél több személy együttélése esetén a havi egy főre jutó jövedelem nem haladja
meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át.”
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10.§*4

Hivatalból tárgyévre mentesül a talajterhelési díj megfizetése alól az az egyedülélő nyugdíjszerű
ellátásban részesülő fogyasztó, akinek előző évi fogyasztása 15 m3 alatt van.
11.§
A mentességre való jogosultságról a kibocsátó a bevallással egyidejűleg a 8.§-ban megjelölt jogosultság
megjelölésével a tárgyévre vonatkozóan tesz nyilatkozatot.

12.§*5
(1) A 9.§ (1)-(2) bekezdések esetében a kibocsátó jogosultságot a Zempléni Vízmű Kft.

ezirányú – az igazgató által aláírt – igazolásával igazolja.
(2) A 10.§ esetében a jogosultságot a Zempléni Vízmű Kft, mint szolgáltató az előző év
vízfogyasztása alapján igazolja a tényleges fogyasztást.”
A díjfizetési kötelezettség megállapítása, bevallása, befizetése, adatszolgáltatás és ellenőrzés
13.§

(1) A kibocsátó az általa fizetendő talajterhelési díjat köteles megállapítani, bevallani és megfizetni.
(2) A kibocsátó negyedévenként a nettó díjelőleget megállapítja, valamint az egyes negyedévekre
megállapított díjelőleget a tárgyévre vonatkozó bevallásban bevallja.
(3) A kibocsátó köteles olyan nyilvántartást vezetni, amelyből a díjfizetés alapja, valamint mértéke
telephelyenként megállapítható.
(4) A bevallást az erre a célra szolgáló nyomtatványon (1. sz. melléklet) köteles megtenni Sátoraljaújhely
Város Önkormányzat jegyzőjéhez, mint adóhatósághoz.
(5) A kibocsátó az (1) bekezdésben előírt kötelezettségének a tárgyévet követő év március 31-ig köteles
eleget tenni.
14.§
A Jegyző részére a szolgáltató a kibocsátók azonosítása és ellenőrzése érdekében adatszolgáltatásra
köteles:
a) a víz szolgáltatója
- minden év február 28. napjáig a kibocsátók részére az előző évben szolgáltatott, az ivóvízvezeték
meghibásodása következtében elszivárgott, valamint a locsolási célú felhasználásra figyelembevett
vízmennyiségről,
- a rákötést követő hó 5. napjáig a csatornára történő rákötésről.
b) a folyékony hulladék elszállítására feljogosított szervezet a kibocsátók szennyvíztárolójából az előző
évben elszállított folyékony hulladék mennyigéséről minden év február 28. napjáig.
15.§
(1) Az adóhatóság a talajterhelési díjfizetési kötelezettség teljesítését a bevallások utólagos vizsgálatával
és a lezárt időszakra vonatkozó ismételt ellenőrzéssel ellenőrzi.
(2) Az adóhatóság az (1) bekezdésben megjelölt ellenőrzéseinek eljárási szabályait, az adózás rendjéről
szóló hatályos törvény rendelkezései szerint végzi.
16.§
A talajterhelési díjjal kapcsolatos adóztatási feladatokat az önkormányzati adóhatóság – a Törvényben
nem szabályozott kérdésekben – az adózás rendjéről szóló hatályos törvény rendelkezéseinek
alkalmazásával látja el.
17.§
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A bankszámlával rendelkező kibocsátónak átutalási megbízással kell fizetési kötelezettségét teljesítenie,
míg a pénzforgalmi számlával nem rendelkezőknek belföldi postautalványon kell teljesíteni az
önkormányzat Talajterhelési díj beszedési számlája javára.
18.§
(1) A Talajterhelési díj beszedési számlára beérkezett összeg az önkormányzat Környezetvédelmi
Alapjának bevétele.
(2) A talajterhelési díjból származó bevételt az önkormányzat a talaj, valamint a felszín alatti víz
mennyiségi, minőségi védelmére használhatja föl.

Záró rendelkezések
19.§*6
(1) Ezen rendelet 2005. január 1. napján lép hatályba.
(2) Ezen rendelet hatálybalépésével a 24/2004. (IX.13.) rendelet hatályát veszti.
(3) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló az Európai Parlament és a Tanács 2006/2123/EK
irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Fedorné dr. Fráter Zsófia sk.
Címzetes főjegyző

Szamosvölgyi Péter sk.
Polgármester

Lezárva: 2013. szeptember 13.
Hiteles:
Bakos Tóth Ildikó
Szervezési referens
Megjegyzés:
*1 Az R. 6.§-át módosította a 26/2012.(IX.12.) önk.rendelet. A díj 2012. szeptember 13-tól érvényes.
*2 Az R. 8-.§-át módosította a 26/2012.(IX.12.) önk.rendelet.
*3 .Az R. 9. §-át módosította a 26/2012.(IX.12.), (1) bekezdésre változtatta a § szövegét és (2)
bekezdéssel egészítette ki a 28/2013.(IX.11.) önkormányzati rendelet.
*4 .Az R. 10.§-át módosította a 26/2012.(IX.12.), majd a 28/2013.(IX.11.) önkormányzati rendelet.
*5 Az R. 12. .§-át módosította a 26/2012.(IX.12.), majd a 28/2013.(IX.11.) önkormányzati rendelet.
*6 Az R. 19.§.-át (3) bekezdéssel egészítette ki a 39/2009.(XII.01.) rendelet.
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1. számú melléklet
Sátoraljaújhely Város Polgármesteri Hivatal
Adóhatóság
3980 Sátoraljaújhely, Kossuth tér 5.

Érkezett:

BEVALLÁS

a talajterhelési díj fizetési kötelezettségről
évi vízfelhasználás alapján
Név:
Születési hely és idő:
Anyja neve:
Adóazonosító jel:
Lakcím:
Levelezési cím:
1.

Előző évben elhasznált víz mennyisége – csökkentve a locsolásra
használt vízmennyiséggel (10%):

m3/év

2.

Előző évben elszállított szennyvíz mennyisége (csatolni szükséges a
szennyvízszippantási számlát):

m3/év

3.

A víz szolgáltatójának adatszolgáltatásai alapján előző évben az
ivóvízvezeték meghibásodása következtében elszivárgott vízmennyiség

m3/év

4.

Mérési lehetőség hiányában az ingatlan használóinak száma

5.

A talajterhelési díj alapja

Fő

évben

(1. pont csökkentve a 2., 3. pontokban feltüntetett mennyiséggel, vagy
a 4. pontban megjelölt fő szorozva 12 m3/fő/év)
6.

A

m3/év

év alapján fizetendő talajterhelési díj

(Az 5. pont alatt szereplő m3/év szorozva a 6.§ (3) bekezdésében az
adott évre vonatkozó talajterhelési díj mértékével)
A mentesség/kedvezmény
mellékletek száma:

igénybevételéhez

elbírálására

benyújtott

Ft
Db

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban szereplő adatok a valóságnak
megfelelnek.
Sátoraljaújhely,

aláírás

