Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2015. (IV.20.) önkormányzati rendelete
a talajterhelési díjról
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi
LXXXIX. törvény 26.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32.
cikk (1) bekezdés a) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§
A rendelet hatálya Rétság város közigazgatási területén azokra a természetes személyekre,
jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki
(továbbiakban: kibocsátó), akik a műszakilag rendelkezésükre álló közcsatornára nem
kötnek rá és a helyi vízgazdálkodási hatósági, illetve vízjogi engedélyezés hatálya alá tartozó
szennyvízelhelyezést alkalmaznak.
2.§
(1) A kibocsátó a talajterhelési díjfizetési kötelezettségéről évente, a tárgyévet követő év
március 31. napjáig Rétság város jegyzőjéhez, mint önkormányzati adóhatósághoz
(továbbiakban: jegyző) tesz bevallást.
(2) A talajterhelési díjat a kibocsátó állapítja meg és önadózás keretében az adóbevallás
benyújtásával egyidejűleg, de legkésőbb március 31-éig köteles megfizetni Rétság Város
Önkormányzat 11741031-15451615-03920000 Talajterhelési díj beszedési számla javára.
(3) Annak a talajterhelési díj fizetésére kötelezett kibocsátónak, akinek az ingatlanán a
vízfogyasztás nem mérhető, a talajterhelési díjfizetési alapot a rendelet 1. számú
mellékletében foglalt átalánnyal kell megállapítani.
3.§
(1) A szennyvíz-csatorna hálózatot üzemeltető DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. mint
szolgáltató kibocsátók azonosítása és ellenőrzése érdekében
(a) a közcsatornára való rácsatlakozók köréről a rákötést követő hónap 5. napjáig,
(b) a kibocsátók tárgyévi vízfogyasztásáról – korrigálva a külön jogszabály szerint figyelembe
vett locsolási célú kedvezmény mennyiségével, valamint az ivóvízvezeték meghibásodása
miatt elszivárgott vízmennyiséggel – a tárgyévet követő év február 15. napjáig köteles a
jegyzőnek adatot szolgáltatni.
(2) A talajterhelési díj megállapításával összefüggő személyes adatokat az önkormányzati
adóhatóság a kibocsátó azonosítására, a bevallások ellenőrzésére használhatja fel.
4.§
Az 1.§ hatálya alá tartozó talajterhelési díj fizetésére kötelezettek, amennyiben a
szennyvízcsatornára 2015 december 31. napjáig rákötnek és ezt a DMRV igazolása
alapján bejelentik az önkormányzat adóhatóságához mentesülnek a 2014. évi és a
2015. évi időarányos talajterhelési díj megfizetése alól, illetve, amennyiben a 2014. évi
talajterhelési díjat már megfizették, azt az önkormányzat visszatéríti.
5.§
(1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A rendeletet hatálybalépése után indult ügyekben kell alkalmazni.
(3) E rendelet hatályba lépésével hatályát veszti a talajterhelési díjjal kapcsolatos helyi
szabályokról szóló 12/2014. (VII.22.) önkormányzati rendelet, valamint 2015. december 31.el ezen rendelet 4.§-a.
Hegedűs Ferenc
polgármester

Dr. Varga Tibor
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2015. április 20. napján
Dr. Varga Tibor
jegyző

1. számú melléklet
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének
a talajterhelési díjról szóló
6/2015. (IV.20.) önkormányzati rendelethez
Átalány meghatározása annak a talajterhelési díj fizetésére kötelezett kibocsátónak,
akinek az ingatlanán a vízfogyasztás nem mérhető:
Beépített ingatlan:

[…]

1.

udvari csappal

40 l/fő/nap

2.

épületen belüli, de lakáson kívüli közös vízcsappal,
vízöblítéses WC nélkül

60 l/fő/nap

3.

épületen belüli, lakásokon belüli vízcsappal, vízöblítéses
WC nélkül

65 l/fő/nap

4.

épületen belüli, lakásokon
vízöblítéses WC-vel

és

95 l/fő/nap

5.

épületeken belüli, lakásokon belüli vízcsapokkal,
vízöblítéses
WC
–vel,
hagyományos
fűtésű
(fürdőhengeres) fürdőszobával

120 l/fő/nap

6.

épületen belüli, lakáson belüli vízcsappal, vízöblítéses
WC –vel és hagyományos fűtésű helyett egyedi éjszakai
áramfelvételes vízmelegítővel

150 l/fő/nap

7.

épületen belüli, lakáson belüli vízcsappal, vízöblítéses
WC –vel és központi melegvíz-ellátással, illetőleg nem
korlátozott fűtésű egyedi vízmelegítővel

180 l/fő/nap

8.

közkifolyókon fogyasztott víz átalánymennyiséget 150 m
–es körzetben lakók száma szerint

30 l/fő/nap

belüli

vízcsappal

