Csesztve Község Önkormányzatának
8/2013. (XI.15.) rendelete
a talajterhelési díj megállapításának egyes kérdéseiről.
Csesztve
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
(továbbiakban:
önkormányzat) a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény
21/A. § (2) bekezdése és a 26. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján a talajterhelési díj megállapításának egyes kérdéseiről az alábbi
rendeletet alkotja.
1. §

A rendelet hatálya Csesztve község közigazgatási területére terjed
ki.

2. §

A talajterhelési díjat ingatlanonként vagy, ha az egy helyrajzi
számhoz tartozó ingatlanon több háztartás, illetve kibocsátó van
kibocsátónként egy személynek kell bevallani, megállapítani és
megfizetni.
Hivatalhoz

–

3. §

A bevallást Szügyi Közös Önkormányzati
Rákóczi út 99 – 101. - kell benyújtani.

2699

Szügy,

4. §

A talajterhelési díjat Csesztve Község Önkormányzatának a 1174101715451842-03920000 számú talajterhelési díj beszedési számlájára kell
befizetni.

5. §

(1)

A talajterhelési díj alapja a szolgáltatott vagy egyedi
vízberendezés
esetében
is
a
méréssel
igazolt
felhasznált
vízmennyiség. Mérési lehetőség hiányában, vagy több vízvételi
lehetőség esetén a felhasznált vízmennyiséget az e rendelet 2.
számú melléklete szerint kell meghatározni.
(2) A talajterhelési díj mértékének számítását az 1. számú melléklet
tartalmazza.

6. §

Mentesül a talajterhelési díj megfizetése alól:
(1) A Galiba- és Kincsem pusztán található ingatlan tulajdonosa
(2) Az a 70 év feletti egyedül, vagy házastársával élő személy, akinek
a lakásában nincs vezetékes vízvételi lehetőség.
(3) Aki elvégzi a közcsatornára való rácsatlakozást a rácsatlakozás
évének első napjától.

7. § (1) A talajterhelési díjból kedvezményre jogosult a kizárólag lakást
használó az a kibocsátó, akinek a háztartásában az egy főre jutó
havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj
legkisebb
összegének
200
%-át.
A
kedvezményezet
díj
megállapítása úgy történik, hogy a kedvezmény nélkül számított
talajterhelési díjat meg kell szorozni az egy főre jutó
jövedelem és a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összege 200
%-a hányadosával. Háztartás alatt érteni kell az egy lakásban
együtt élő, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási
hellyel rendelkező személyek közösségét.
(2) Nem illeti meg kedvezmény azt a kibocsátót, aki felszólítás
ellenére
a
közcsatornára
nem
köt
rá,
illetve
szennyvíz
kibocsátásával közvetlenül károsítja és szennyezi környezetét.
8. § (1) Az 6. §-ban meghatározott mentesség és a 7. §-ban meghatározott
kedvezmény jogosultságáról és mértékéről a csatolt igazolások
alapján vagy helyszíni ellenőrzés után az adóhatóság dönt.
(2) A mentesség és a kedvezmény igényt a tárgyévet követő március 31ig
a
bevallási
nyomtatványon
(1.
számú
melléklet)
kell
bejelenteni.

9. §

Ez a rendelet 2014. január 1-én lép hatályba, ezzel egyidejűleg
hatályát
veszti
a
talajterhelési
díj
megállapításának
egyes
kérdéseiről szóló 12/2005. (XI.3.) és az azt módosító 2/2007. (II.
21.) rendelet.

Palman Imre
polgármester

Dr. Kiss Pál
jegyző

1. sz. melléklet
Benyújtási határidő: évente március 31-ig

Érkezett:

……………………..….

TALAJTERHELÉSI DÍJ
BEVALLÁS
I.

(2013. évi tényleges kibocsátás alapján)
A díjfizető (kibocsátó):
Neve (cégneve):__________________________________________________

____

Születési helye: ____________________________Ideje: ________ év ________ hó ____
nap
Anyja születési családi és utóneve: ___________________________________________
Adóazonosító
jele:_____________________Adószáma:_______________________________
Statisztikai számjele: ______________________________________________________
Lakóhelye:
__________________________________________________________________
Levelezési
címe:______________________________________________________________
Pénzintézeti számlaszáma: ________________ - ________________ -_______________
II. A díjfizetéssel érintett ingatlan:
Címe:___________________________________________________________________
Helyrajzi száma: __________________________________________________________
III. Az ingatlan tulajdonosának (akkor kell kitölteni, ha nem azonos a díjfizetővel):
Neve
(cégneve):_______________________________________________________________
Születési helye:__________________________Ideje:________ év ____________hó ____
nap
Anyja születési családi és utóneve:____________________________________________
Levelezési címe: __________________________________________________________
IV. A díjfizetéssel kapcsolatos adatok
1. A felhasznált (vízmérő alapján mért) vízmennyiség a tárgyévben
(2013ban)_______ m³
(Ha vízmérő nem áll rendelkezésre, akkor az önkormányzat rendelete szerinti átalányvízmennyiséget kell beírni!)
2. Külön jogszabály alapján a locsolásra felhasznált vízmennyisé :_____ m³

3.Szennyvízszállításra feljogosított szervezet által igazoltan elszállított szennyvíz
mennyisége:___ m³
4. Az önkormányzati rendelet szerinti mentes vízmennyiség:
___ m³
5. A talajterhelési díj alapja (1. sor csökkentve a 2., 3., 4. sorok összegével):________ m³
6. A talajterhelési díj mértéke: 1200.- Ft/ m³
7. Területérzékenységi szorzó mértéke: 1,0
8. Talajterhelési díj összege (5. sor x 6. sor x 7. sor):____________________________Ft
9. Az önkormányzati rendelet szerinti díjkedvezmény: __________________________Ft
10. Fizetendő talajterhelési díj 2014. március 31-ig
_________________ Ft
12.
Mentesség
vagy
oka:______________________________________________

kedvezmény

13. A 12. pont elbírálásához csatolt mellékletek:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok a valóságnak
megfelelnek.
Dátum:__________________________

P.H.______________________________

Az adózó vagy képviselője (meghatalmazottja)
aláírása

2. számú melléklet
1.

2.

Magántulajdonban lévő ingatlanok
1.1 udvari csappal
40 l/fő/nap
1.2 épületen belüli, de lakáson kívüli közös vízcsappal*
60 l/fő/nap
1.3 mint 1.2, de lakáson kívüli közös vízöblítéses WC-vel
75 l/fő/nap
1.4 épületen belüli, lakásokon belüli vízcsappal*
65 l/fő/nap
1.5 mint 1.4, de épületen belüli, lakáson kívüli közös vízöblítéses WCvel
80 l/fő/nap
1.6 épületen belüli, lakásokon belüli vízcsappal és vízöblítéses WC-vel
95 l/fő/nap
1.7 épületeken belüli, lakásokon belüli vízcsapokkal, vízöblítéses WCvel, hagyományos fűtésű (fürdőhengeres) fürdőszobával
120 l/fő/nap
1.8 mint 1.7, de hagyományos fűtésű helyett egyedi, éjszakai
áramfelvételes vízmelegítővel
150 l/fő/nap
1.9 mint 1.8, de központi melegvízellátással, illetőleg nem korlátozott
fűtésű egyedi vízmelegítővel
180 l/fő/nap
1.10 Közkifolyókon, vagy vízkiemelő berendezés nélküli kútból
fogyasztott víz
30 l/fő/nap
1.11 Nem lakás céljára használt helyiség kézmosóval
2 l/m2/nap
1.12 Nem lakás céljára használt helyiség kézmosóval és vízöblítéses WC5 l/m2/nap
vel
1.13 Nem lakás céljára használt helyiség kézmosóval, vízöblítéses WCvel, zuhanyzókkal
10 l/m2/nap
Nem magántulajdonban álló ingatlanok
2.1 Vízellátással rendelkező emberi tartózkodás és munkavégzés céljára
szolgáló épület az állatok elhelyezésére szolgáló épületek kivételével
2 l/m2/nap
kézmosóval.
2.2 Vízellátással rendelkező emberi tartózkodás és munkavégzés céljára
szolgáló épület az állatok elhelyezésére szolgáló épületek kivételével
kézmosóval és vízöblítéses WC-vel.
5 l/m2/nap
2.3 Vízellátással rendelkező emberi tartózkodás és munkavégzés céljára
szolgáló épület az állatok elhelyezésére szolgáló épületek kivételével
kézmosóval, vízöblítéses WC-vel, zuhanyzókkal.
10 l/m2/nap

