TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
18/2015. (XI.25.) önkormányzati rendelete
a talajterhelési díjról

Tabdi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003.
évi LXXXIX. törvény 21/A. § (2) bekezdésében és a 26. § (4) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a környezet védelmének
általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésében biztosított
véleményezési jogkörében eljáró Csongrád Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főosztály véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1.§
A rendelet hatálya kiterjed Tabdi Község közigazgatási területén mindazokra a
környezethasználókra (továbbiakban: kibocsátók), akik a tulajdonukat képező, vagy
használatukban álló ingatlanon évi 500 m3-t meg nem haladó mennyiségű, kommunális
jellegű szennyvizet helyeznek el és az ingatlanukhoz kapcsolódó közterület szakaszon van
működő szennyvíz közműhálózat, amelyet azonban nem vesznek igénybe; továbbá a víz- és
szennyvízközmű hálózatot üzemeltető szolgáltatóra adatszolgáltatás tekintetében.
2. Díjfizetési kötelezettség
2.§
(1) A kibocsátó a talajba juttatott szennyvíz minden m3-re után talajterhelési díjat köteles
fizetni.
(2) A vízmennyiségmérővel nem rendelkező kibocsátó esetén 50 liter/fő/nap átalány
vízmennyiség képezi a talajterhelési díj alapját.
3. Díjmentesség
3.§
(1) Mentesül a talajterhelési díj megfizetése alól:
a) az a kibocsájtó, aki az ingatlanon kizórólag keticsapot üzemeltet,
b) az a kibocsátó, ahol az ingatlanhasználat során a víz felhasználása kizárólag építési
céllal történik,
c) az a kibocsátó, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára ráköt a rákötés
évének első napjától,
d) Tabdi Községi Önkormányzat a tulajdonában lévő ingatlanokon és épületekben
felhasznált vízmennyiség után.
e) akinek háztartásában kizárólag 65. életévét betöltött családtagok élnek és az egyfőre
jutó havi jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének a kéteszeresét,
f) aki a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvény alapján rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül.

(2) Jövedelemszámításnál a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szól 1993. évi III.
törvény (továbbiakban: Szt.) 4. § (1) bekezdés a) pontjában, a közös háztartásban élők
meghatározásánál az Szt. 4. § (1) bekezdés f) pontjában foglalt rendelkezéseket kell
figyelembe venni.
4. Díjbevallás és beszedés, eljárási szabályok
4.§
(1) A kibocsátó díjfizetési kötelezettségéről évente, a tárgyévet követő és március 31. napjáig
tesz bevallást az erre rendszeresített formanyomtatványon. A kibocsátó a talajterhelési díjat az
önkormányzat 52500051-11056115 számú számlájára fizeti meg.
(2) A kibocsátó a bevallás évét megelőző év – bázisév – vízfogyasztását köteles figyelebe
venni a díj alap meghatározására.
(3) A közműves ivóvízellázást végző közszolgáltató minden év február 20. napjáig adatot
szolgáltat az önkormányzati adóhatóság számára a szolgáltatásba bekapcsolt talajterhelési
díjfizetésre kötelezettek előző évi vízfogyasztásáról.
(4) az önkormányzati adóhatóság jogosult a bevallásban szereplő kibocsátási adatok
valódiságának a közszolgáltatón keresztül, illetve a helyi vízgazdálkodási hatóság
közreműködésével történő ellenőrzésére.
5. Záró rendelkezések
5.§
Ez a rendelet 2016. január 1. napján lép hatályba.
Fábián Sándor
polgármester

A rendelet kihirdetve: 2015. november 25.
Filus Jánosné jegyző

Filus Jánosné
jegyző

