Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének
23/2017. (XI. 2.) önkormányzati rendelete
a talajterhelési díjról
(Egységes szerkezetbe foglalva. 2021. január 1-től hatályos állapot)
Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény
26. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya, a talajterhelési díj alanya
1. § E rendelet hatálya kiterjed Pécel város közigazgatási területén minden magánszemélyre és jogi személyre (a
továbbiakban: kibocsátó), akit (amelyet) a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény (a
továbbiakban: Ktd.) 11. §-a alapján talajterhelési díjfizetési kötelezettség terhel.
2. A díjfizetési kötelezettség meghatározásának módja
2. § (1) A talajterhelési díj alapját és mértékét a kibocsátónak önadózással, a Ktd. 12. §-ában foglaltak szerint kell
meghatároznia.
(2) A talajterhelési díj mértékét a Ktd. 12. § (2) bekezdése szerint megállapított díjalap, a Ktd. 12. § (3) bekezdésében
meghatározott egységdíj és a területérzékenységi szorzó – amely Pécel város közigazgatási területén egységesen
1,5 – szorzata határozza meg.
(3) A talajterhelési díj alapja - mérési lehetőség hiányában - 5 m3/hó/fő vízmennyiség (átalány). A talajterhelési díj
alapjának meghatározásánál a kibocsátóval életvitelszerűen együtt élő személyeket kell figyelembe venni.
(4) Az osztatlan tulajdonközösségbe tartozó és egy közös vízmérővel rendelkező ingatlanok esetében a talajterhelési
díj alapját az ingatlanon életvitelszerűen élő személyek számával arányosan kell meghatározni.
3. Mentességek
3. § (1) Mentesül a talajterhelési díjfizetési kötelezettség alól az a magánszemély, aki
a) egyedül él és a bevallás benyújtását megelőző három hónapban szerzett összes nettó jövedelme alapján számított
egy havi átlagjövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 2,5-szeresét, vagy
b) a saját és a vele közös háztartásban élőknek a bevallás benyújtását megelőző három hónapban szerzett összes
nettó jövedelme alapján számított egy főre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének kétszeresét, vagy
c) három vagy több kiskorú gyermek – vagy a legalább három gyermek közül egy vagy több nagykorú, de 25 év
alatti nappali tagozatos hallgató – eltartásáról gondoskodik, feltéve, hogy a saját és a vele közös háztartásban
élőknek a bevallás benyújtását megelőző három hónapban szerzett összes nettó jövedelme alapján számított egy
főre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
háromszorosát.
(2)1
4. § (1) A 3. § szerinti mentességeket a bevallás szabályszerű kitöltésével és a 4. § (2) bekezdése szerinti igazolások
benyújtásával lehet érvényesíteni.
(2) A talajterhelési díjfizetési kötelezettség alóli mentességet alátámasztó igazolások:
a) a 3. § (1) bekezdése szerinti mentességhez jövedelemigazolás vagy a tárgyévre szóló nyugdíj összegét
megállapító igazolás,
b) 2
4. Eljárási szabályok

1

A 23/2017. (XI. 2.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése a 31/2019. (XII. 5.) önkormányzati rendelet 1. §-a alapján
hatályát vesztette 2021. január 1-től.
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A 23/2017. (XI. 2.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés b) pontja a 31/2019. (XII. 5.) önkormányzati rendelet 2. §-a
alapján hatályát vesztette 2021. január 1-től.

5. § (1) A talajterhelési díjat a kibocsátónak kell megállapítania és bevallania a tárgyévet követő év március 31.
napjáig.
(2) Ha a kibocsátó több ingatlannal vagy telephellyel rendelkezik, bevallásában az adatokat ingatlanonként,
telephelyenként kell feltüntetnie.
(3) A talajterhelési díj megfizetésének kötelezettsége a tényleges kibocsátót terheli abban az esetben is, ha a
fogyasztásmérő (vízóra) nem az ő nevén van. Több tényleges kibocsátó esetén a talajterhelési díjat nem a tulajdoni
hányad, hanem a vízdíjfizetés arányában kell megfizetni.
(4) A talajterhelési díjat egy összegben a bevallás benyújtásával egyidejűleg kell megfizetni Pécel Város
Önkormányzata talajterhelési díj beszedési számlájára.
5. Adatszolgáltatásra vonatkozó szabályok
6. § (1) A vízszolgáltató – nyilvántartása alapján – az önkormányzati adóhatóság megkeresésére köteles 15 napon
belül, díjmentesen adatot szolgáltatni a
a) a szolgáltatott víz m3-ben megjelölt éves mennyiségéről,
b) az ivóvízvezeték meghibásodása következtében elszivárgott víz m3-ben megjelölt éves mennyiségéről,
c) a kibocsátó személyének megállapításához szükséges adatokról,
d) az adott ingatlan esetében a csatornahálózatra való rákötés időpontjáról.
(2) A folyékony hulladék elszállítására jogosult szervezet az önkormányzati adóhatóság megkeresésére köteles 15
napon belül, díjmentesen adatot szolgáltatni az adott ingatlanok vagy fogyasztók esetében az elszállított szennyvíz
mennyiségéről.
6. A talajterhelési díj felhasználása
7. § (1) A talajterhelési díj Pécel Város Környezetvédelmi Alapjának bevételét képezi.
(2) A bevétel a Ktd. 21/B. § (2) bekezdésében meghatározott célokra használható fel.
7. Záró rendelkezések
8. § (1) E rendelet 2018. január 1. napján lép hatályba.
(2) Hatályát veszti Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének a talajterhelési díjról szóló 28/2013. (XII. 5.)
önkormányzati rendelete.

Szöllősi Ferenc
polgármester

Tóth László
jegyző

A rendeletet 2017. november 2. napján kihirdettem.
Tóth László
jegyző

