Dombóvár Város Önkormányzata
Képviselőtestületének
51/2004.(IX.01.), 47/2006.(XII.20.), 25/2013. (IV. 30.), 36/2015. (XI. 30.) önkormányzati
rendelettel módosított

33/2004.(VII. 1.) sz. rendelete
a talajterhelési díjjal kapcsolatos helyi szabályokról
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Dombóvár
Város
Önkormányzatának
Képviselőtestülete
a
helyi
önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény 16. § (1)
bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a környezetterhelési díjról szóló 2003.
évi LXXXIX. törvény (Kttv.) 21/A. § (2) bekezdése és a 26. § (4) bekezdése alapján
a talajterhelési díjról a következő rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1. §

2
(1)
A rendelet hatálya Dombóvár Város Önkormányzatának közigazgatási
területére, illetve azokra a kibocsátókra terjed ki, akik a műszakilag rendelkezésre
álló közcsatornára (szennyvízcsatornára) nem kötnek rá, és helyi vízgazdálkodási
hatósági engedélyezés alapján szennyvízelhelyezést – ideértve az egyedi zárt
szennyvíztárolót is - alkalmaznak (továbbiakban: kibocsátó).

(2)
A rendelet tárgyi hatálya a szennyvízelhelyezés során talajterhelést előidéző
kibocsátásokra, illetve szennyező anyagokra terjed ki.
(3)
A kibocsátók a talajba juttatott környezetterhelő anyagok minden egysége
után kötelesek talajterhelési díjat fizetni.
A díjfizetési kötelezettség
2. §
(1)
Talajterhelési díjfizetési kötelezettség a rendelet 1. § (1) bekezdésében
meghatározott kibocsátókat terheli.
(2)
A fizetendő díj mértékét a környezetterhelési díjról szóló törvényben
foglaltak alapján kell megállapítani és megfizetni.
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Azon kibocsátók esetében, akiknél az ingatlant nem kötötték rá a közműves
(3)
hálózatra vagy a vételezés nem mérőórával történik, a tárgyévi vízfogyasztást az
önkormányzati tulajdonú viziközművekből szolgáltatott ivóvíz, és a
csatornaművekkel biztosított szennyvízelvezetés, -tisztítás és -kezelés díjainak
megállapításáról szóló 7/1994. (V.1.) ök. rendelet 1. számú mellékletében
meghatározottak alapján átalányként kell megállapítani.
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Módosította a 47/2006.(XII.20.) R.
Módosította a 47/2006.(XII.20.) R., hatályba lép: 2007. január 1.
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Beiktatta a 47/2006.(XII.20.) R., hatályba lép: 2007. január 1.
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(4) 4A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörhöz kapcsolódó talajterhelési díjat a
kibocsátó Dombóvár Város Önkormányzatának 11746043-15415819-03920000
számú talajterhelési díj beszedési számla javára köteles befizetni. A befizetett díj az
önkormányzat Környezetvédelmi Alapjának bevételét képezi.
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Mentességek
3. §

A díjfizetési kötelezettség bevallása, adatszolgáltatás
4. §
(1)
A kibocsátó a talajterhelési díjfizetési kötelezettségéről évente a tárgyévet
követő év március 31. napjáig az önkormányzati adóhatósághoz tesz bevallást.
(2)
Ha a gazdálkodó szervezet több telephelyet (gyáregységet) működtet,
bevallásában az adatokat telephelyenként tünteti fel.
5. §
Dombóvár Város Jegyzője (továbbiakban: Jegyző) részére a szolgáltató a
kibocsátók azonosítása és ellenőrzése érdekében adatszolgáltatásra köteles:
a) a víz szolgáltatója:
- minden év február 28. napjáig a kibocsátók részére az előző évben
szolgáltatott, az ivóvízvezeték meghibásodása következtében
elszivárgott, valamint a locsolási célú felhasználásra figyelembe vett
vízmennyiségről,
- csatornára való rákötésekről, a rákötést követő hó 5. napjáig.
b) A folyékony hulladék elszállítására feljogosított szervezet a kibocsátók
szennyvíztárolójából az előző évben elszállított folyékony hulladék
mennyiségéről, minden év február 28. napjáig.
Eljárási szabályok
6. §
(1)
A talajterhelési díjjal kapcsolatos adóztatási feladatokat az önkormányzati
adóhatóság – Kttv.-ben nem szabályozott kérdésekben – az adózás rendjéről szóló
törvény rendelkezéseinek alkalmazásával látja el.
(2)
A kibocsátó bejelentési kötelezettségét – első alkalommal – önbevallás
formájában is megteheti az adóhatóság felé. Az adóhatóság a bejelentés alapján a díj
fizetésére kötelezettet nyilvántartásba veszi.
A talajterhelési díj megfizetésére, bevallására, az ehhez kapcsolódó jogkövetkezményekre, a megállapításához és a beszedéséhez való jog elévülésére,
pénzügyi ellenőrzésére, valamint végrehajtására – a Kttv.-ben nem
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Beiktatta a 47/2006.(XII.20.) R., hatályba lép: 2007. január 1.
Hatályon kívül helyezte a 36/2015. (XI. 30.) R., hatálytalan: 2016. július 1.

szabályozott kérdésekben – az adózás rendjéről szóló törvény rendelkezéseit
kell alkalmazni.
Záró és átmeneti rendelkezések
7. §
(1)

Ez a rendelet 2004. július 1. napján lép hatályba.

(2)
A 2004. évben fizetendő díjelőleg megállapítása a 2003. évi tényleges –
igazolható – kibocsátási adatok alapján – önadózással – történik. A kibocsátó a
Kttv. Alapján egész évre megállapított talajterhelési díj (mely 2004-ben a Kttv.
Alapján számított díj 20%-a) 50%-át 2004. szeptember 30-ig, 50%-át 2004.
december 31-ig köteles a külön vezetett számla javára megfizetni.
(3)

2004. július 15. napjáig a Jegyző részére adatot szolgáltat
- a víz szolgáltatója a kibocsátók számára 2003. évben szolgáltatott, az
ivóvíz-vezeték meghibásodása következtében elszivárgott, illetve a
locsolási célú felhasználásra figyelembe vett vízmennyiségről,
- a folyékony hulladék elszállítására feljogosított szervezet, a
kibocsátók szennyvíztárolójából 2003. évben elszállított folyékony
hulladék mennyiségéről.

Dombóvár, 2004. június 28.
Szabó Loránd
polgármester

Frellerné dr. Kovács Anna
jegyző

