Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének
a 7/2006. (III.31.) rendelettel és a 17/2013. (IX.30.) rendelettel módosított
21/2004. (XII.23.) rendelete
a talajterhelési díjjal kapcsolatos helyi szabályokról
(egységes szerkezetben)
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
többször módosított 1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében biztosított
jogkörében eljárva, a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény (
továbbiakban: Ktd.)
21. § (2) bekezdése és 26. § (4) bekezdése alapján a
talajterhelési díjról a következő rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1. §
A rendelet hatálya Rétság Város közigazgatási területén helyi vízgazdálkodási
hatósági engedély alapján szennyvízelhelyezést alkalmazókra (a továbbiakban:
kibocsátó) terjed ki.

Talajterhelési díj megfizetése
2. §
(1) Talajterhelési díjfizetési kötelezettség a rendelet 1.§.-ban
meghatározott
kibocsátókat terheli.
(2) A kibocsátó által fizetendő talajterhelési díjat a Ktd. 12. §. és 14. §-ában foglaltak
alapján ezen rendelet 1. számú melléklete szerint kell megállapítani.
(3)1
4) A kibocsátó a tárgyévi tényleges kibocsátás alapján számított talajterhelési díjat,
tárgyévet követő év március 31-ig köteles megfizetni.2
(5) A talajterhelési díjat a kibocsátónak átutalási megbízással vagy postautalványon
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számú talajterhelési díj beszedési számlája javára kell befizetni.
Adatszolgáltatási és eljárási szabályok
3.§.
(1) A talajterhelési díjjal kapcsolatos adóztatási feladatokat az önkormányzati
adóhatóság ( továbbiakban: adóhatóság) a Ktd.-ben szabályozottak, valamint ezen
rendelet és az Art. rendelkezéseinek alkalmazásával látja el.
(2) A kibocsátó bejelentési kötelezettségét – első alkalommal – e rendelet hatályba
lépésétől számított 60 napon belül az e célra rendszeresített nyomtatványon köteles
teljesíteni. Az adóhatóság a bejelentés alapján a díj fizetésére kötelezettet
nyilvántartásba veszi.

1

Módosította a 17/2013. (IX.30.) rendelet. Hatályos 2013. október 1. naptól

2

Módosította a 7/2006. (III. 31.) rendelet. Hatályos 2006. március 31. naptól
1 oldal a 3 oldalból

(3) A kibocsátó díjfizetési kötelezettségéről az adóhatóság által rendelkezésre
bocsátott nyomtatványon évente, a tárgyévet követő év március 31-ig bevallást ad.3
(4) A kibocsátó azonosítása és ellenőrzése érdekében a Nyugat-Nógrád Vízmű Kft.
az adóhatóság részére adatot szolgáltat:
a.) minden év február 28-ig a kibocsátók tárgyévi vízfogyasztásáról, korrigálva a
locsolási
kedvezmény
mennyiségével,
valamint
az
ivóvízvezeték
meghibásodása következtében elszivárgott vízmennyiséggel,
b.) a csatornára való rákötésről a rákötés időpontját követő hónap 5. napjáig.

Mentesség, díjkedvezmény
4. §4

Záró és átmeneti intézkedések
5. §
Ez a rendelet 2005. január 01. napján lép hatályba.
Mezőfi Zoltán s.k.
polgármester

Kapecska Ferencné s.k.
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésének napja: 2004. december 23.

Kapecska Ferencné s.k.
jegyző
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1. számú melléklet5
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének
a talajterhelési díjjal kapcsolatos helyi szabályokról szóló
21/2004. (XII.23.) rendeletéhez

A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó
szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díj kiszámításának módja
1.) A talajterhelési díj mértéke:
TTD = E x A x T x V
ahol:
TTD : a fizetendő éves talajterhelési díj
E: egységdíj törvény szerint egységesen 1.200 Ft/m3
A: a díjfizetési alap (a lakóegységből a talajba juttatott szennyvíz mennyisége) m3 /év
T: területérzékenységi szorzó Rétság város teljes belterületi részén (külön jogszabály szerint)
egységesen 1,5
V: veszélyeztetési szorzó (a helyi vízgazdálkodási hatósági engedély alapján végzett talajterhelés esetén) egységesen 1.
2.) A díjfizetési kötelezettség alapja a szolgáltatott vagy egyedi vízbeszerzés esetében
a méréssel igazolt felhasznált, illetve mérési lehetőség hiányában az átalány alapján
meghatározott víz mennyisége, csökkentve az ivóvízvezeték meghibásodása
következtében elszivárgott, illetve külön jogszabály szerint locsolási célú
felhasználásra figyelembe vett vízmennyiséggel. Az alap tovább csökkenthető azzal a
számlával igazolt mennyiséggel, amelyet a kibocsátó szennyvíztárolójából az arra
feljogosított szervezettel szállíttat el, amely a folyékony hulladék jogszabályi
előírások szerinti elhelyezését igazolja.
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