BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
10/2016. (IX. 13.) számú
rendelete
A talajterhelési díjról
Bököny Község Önkormányzata Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003.
évi LXXXIX. törvény 26. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország
Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, 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 SzabolcsSzatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály
véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. §
(1) A rendelet hatálya Bököny Község Önkormányzata közigazgatási területén a helyi
vízgazdálkodási hatósági engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést alkalmazókra
terjed ki, akik a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem kötöttek rá (a továbbiakban:
kibocsátó).
(2) E rendelet alkalmazásában:
a) kibocsátó: a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény (a továbbiakban:
Ktdt.) szerinti kibocsátó.
b) műszakilag rendelkezésre álló közcsatorna: amely lehetővé teszi – műszaki kialakításánál,
elhelyezkedésénél fogva – a rácsatlakozást.
Általános rendelkezések
2. §
(1) A kibocsátó köteles a Ktdt. 11-14. §-iban, továbbá jelen rendelet 3. §-ában foglaltak
alapján talajterhelési díjat megállapítani, bevallani és önadózás keretében megfizetni
tárgyévet követő év március 31-ig.
(2) Díjfizetési kötelezettség keletkezése vagy megszűnése esetén a kibocsátó köteles 15 napon
belül a változásról értesíteni az önkormányzati adóhatóságot.
(3) A talajterhelési díjat e rendelet 1. mellékletében meghatározott formanyomtatványon kell
bevallani.
(4) A talajterhelési díjat a kibocsátónak a bevallás benyújtásával egyidejűleg Bököny Község
Önkormányzata Egyéb, ügyfél által meghatározott célra elkülönített 68800020-11119391
számú számla javára kell megfizetnie postai készpénz-átutalási megbízással vagy elektronikus
úton történő átutalással. A készpénz-átutalási megbízást a Bökönyi Közös Önkormányzati
Hivatal a kibocsátó rendelkezésére bocsátja.
(5) A vízmennyiség mérővel nem rendelkező kibocsátó esetében 30 liter/fő/nap átalányvízmennyiség képezi a talajterhelési díj alapját.

A talajterhelési díj mértéke
3. §
(1) A talajterhelési díj mértékét a talajterhelési díj (2) bekezdésben meghatározott alapja, a (3)
bekezdésben meghatározott egységdíj, valamint a (4) bekezdésben meghatározott 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 a 2. § (5) bekezdésben átalány alapján
meghatározott víz mennyisége, csökkentve a külön jogszabály szerinti locsolási célú
felhasználásra figyelembe vett víz mennyiségével.
(3) A talajterhelési díj egységdíjának mértéke: 1 200 Ft/m3.
(4) A település közigazgatási területére vonatkozó területérzékenységi szorzó: 3.
(5) 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),
T: a település közigazgatási területére vonatkozó, a felszín alatti víz állapota szempontjából
megállapított területérzékenységi szorzó.
Adatszolgáltatási és eljárási szabályok
4. §
(1) A kibocsátók azonosítása és bevallásuk ellenőrzése érdekében a közüzemi víz- és
csatornaszolgáltató adatszolgáltatást teljesít
a) vízszolgáltatással ellátott, de a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára rá nem kötött
ingatlanokról a csatorna üzembe helyezését követő 3. hónap végéig, az üzembe helyezés
időpontját is megjelölve,
b) kibocsátóként az előző évben szolgáltatott, valamint az ivóvízvezeték meghibásodása
következtében elszivárgott és a locsolási célú felhasználásra figyelembe vett vízmennyiségről
minden év február 15. napjáig,
c) a közcsatornára való új rákötésekről, illetve a vízszolgáltatás megszüntetéséről, a rákötés,
illetve a megszüntetés időpontjának megjelölésével, minden év február 15. napjáig és
augusztus 15. napjáig.
(2) A talajterhelési díj megállapításával összefüggő személyes adatokat kizárólag a kibocsátó
azonosítására, a bevallások ellenőrzésére használja fel az önkormányzati adóhatóság.
(3) A talajterhelési díj fizetésére kötelezett kibocsátókról, valamint a talajterhelési díj
fizetésére vonatkozó díjkedvezményben részesülő személyekről az önkormányzati adóhatóság
nyilvántartást vezet.
Díjmentesség, díjkedvezmény
5. §
(1) Nem terheli talajterhelési díj fizetésének kötelezettsége azt a kibocsátót, akinek ingatlanán
a méréssel igazolt éves vízfogyasztás mennyisége nem haladja meg a 24 m3-t.
(2) A talajterhelési díjra vonatkozóan 50 %-os díjkedvezményben részesül:

a) az az egyedülálló kibocsátó, akinek a havi nettó jövedelmének összege nem éri el az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át,
b) az a kibocsátó, akinek a közös háztartásában élők egy főre jutó havi nettó jövedelme nem
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100 %-át.
(3) A díjkedvezmény igénybevételéhez a tárgyévet követő bevallás benyújtásával egyidejűleg
a kibocsátó köteles a saját és a háztartása jövedelmi viszonyairól nyilatkozni és ezeket
igazolni. A jövedelem típusának megfelelő igazolást vagy annak fénymásolatát a bevalláshoz
mellékletként be kell csatolni.
Záró rendelkezések
6. §
(1) E rendelet 2016. szeptember 14. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a 14/2015. (X. 22.)
önkormányzati rendelet a talajterhelési díjról hatályát veszti.

