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SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK
31/2012.(XI.30.) önkormányzati rendelete
a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörhöz kapcsolódó talajterhelési díjra vonatkozó
eljárási és adatszolgáltatási szabályokról, illetve a rászoruló lakossági kibocsátó
díjkedvezményéről
Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk a) pontjában,
valamint a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény (továbbiakban: Ktd.)
21/A § (2) és 26.§ (4) bekezdéseiben kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
A rendelet hatálya
1. §
(1) A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó
talajterhelési díjjal kapcsolatos megállapítási, bevallási, befizetési, ellenőrzési,
adatszolgáltatási, eljárási szabályokat, valamint a díjkedvezmények eseteit a települési
önkormányzat rendeletben állapítja meg.
(2) A rendelet hatálya Siófok város Önkormányzata közigazgatási területén a Ktd. 11.§. (1)
bekezdésében meghatározott kibocsátókra terjed ki. A talajterhelési díj határozatlan időre
kerül bevezetésre.
(3) Jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Ktd-ben, valamint más magasabb
szintű jogszabályokban foglaltak az irányadók.
(4) A kibocsátó a Ktd tv. 14. §-ában meghatározott esetben csökkentett talajterhelési díj
megfizetésére köteles.
(5) A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó
talajterhelési díj az önkormányzat környezetvédelmi alapjának bevételét képezi, és ezt a
Ktd. 21/B §-ában meghatározottak szerint a talaj, valamint a felszín alatti víz mennyiségi,
minőségi védelmében használhatja fel.
ADATSZOLGÁLTATÁSI ÉS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK
A díjkötelezettség bevallása, a díjfizetésre vonatkozó rendelkezések
2.§
(1) A talajterhelési díjat a kibocsátónak kell megállapítania a tényleges kibocsátás alapján,
önadózás keretében bevallania és két egyenlő részletben megfizetnie a (3) bekezdésben
megjelölt számlára a tárgyévet követő év március 31-ig és szeptember 15-ig Siófok Város
Önkormányzata Jegyzője, mint önkormányzati adóhatóság (továbbiakban: jegyző) javára.
(2.) Az adózó az önkormányzati adóhatóság által rendszeresített nyomtatványokon teljesíti a
talajterhelési díj bevallását.
(3) A Ktd tv. 21/A és 21/B §-ok alapján a talajterhelési díjat az önkormányzati adóhatóság
által vezetett 11600006-00000000-12635843 talajterhelési díj bevételi számla javára kell
befizetni. Az önkormányzat talajterhelési díj számláján rendelkezésre álló összeget, a
befizetést követő hónap 10. napjáig a települési önkormányzat környezetvédelmi
alapjának javára kell átutalni.
(4) A talajterhelési díj mértékére a Ktd. 12. §-a az irányadó.
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A TALAJTERHELÉSI DÍJJAL KAPCSOLATOS ADATSZOLGÁLTATÁSI
KÖTELEZETTSÉG SZABÁLYOZÁSA
3. §
(1) A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Kormány
rendelet alapján, a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó hatósági engedély
kiadásáról a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlója negyedévente értesíti az
önkormányzati adóhatóságot az engedély egy példányának megküldésével.
(2) A Ktd. 21/A. § (3) bekezdés felhatalmazása alapján a helyi vízgazdálkodási hatósági
jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó adatszolgáltatást az illetékes
szolgáltató a tárgyévet követő év február 15-ig teljesíti. Amennyiben a díjfizetés mértéke,
alapjának számítása, vagy mása díjat befolyásoló tényező évközben jogszabály módosulás
miatt változik, úgy az adatszolgáltatást annak megfelelően megbontva kell teljesíteni.
(3) A szolgáltató a csatornára való rácsatlakozók köréről, valamint a kibocsátók körében
történt változásról július 30-ig, illetve a tárgyévet követő év február 15-ig adatot szolgáltat.
(4) Az adatszolgáltatás a kibocsátók azonosításához szükséges adataira (név, a kibocsátás
helye, a kibocsátó lakcíme, születési hely, születési idő, anyja neve), valamint a Ktd. 12. §
(2) bekezdésében meghatározottakra terjed ki.
(5) A talajterhelési díj megállapításával összefüggő személyes adatokat, valamint a Ktd. 12. §
(2) bekezdésében meghatározott adatokat a kibocsátó azonosítására, a bevallások
ellenőrzésére használhatja fel az önkormányzati adóhatóság.
(6) A talajterhelési díj fizetésére kötelezett kibocsátókról, valamint a talajterhelési díj
fizetésére vonatkozó díjkedvezményben részesülő személyekről a Jegyző vezet
nyilvántartást.
A TALAJTERHELÉSI DÍJ MEGFIZETÉSE ALÓLI MENTESSÉGI SZABÁLYOK
4. §
(1) Különös méltánylást érdemlő esetben a kibocsátó kérelmére a tárgyévben a talajterhelési
díj megfizetésére díjkedvezmény adható az alábbi feltételek fennállásakor:
a) Családban élő esetén az egy főre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét (továbbiakban: nyugdíjminimum),
b) egyedülálló esetén a nyugdíjminimum 150 %-át.
(2) Különös méltánylást érdemlő eset: fogyatékosság, betegség, baleset, haláleset,
munkanélküliség, tartós jövedelemromlás, elemi kár, egyéb rendkívüli élethelyzet vagy
létfenntartást veszélyeztető körülmény megléte, bekövetkezése., rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben részesülő természetes személy.
ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK
5. §
E rendelet alkalmazásában:
1. Kibocsátó: Az 1995. évi LIII. törvény 2. § (2) bekezdésére és a Ktd tv. 2. §-ára
figyelemmel ingatlannal rendelkező minden természetes személy, jogi személy és jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki a műszakilag rendelkezésre álló
közcsatornára nem köt rá, és helyi vízgazdálkodási hatósági engedélyezés alapján
szennyvíz-elhelyezést alkalmaz.
2. Műszakilag rendelkezésre álló közcsatorna: Amely lehetővé teszi - műszaki
kialakításánál, elhelyezkedésénél fogva - a rácsatlakozást.
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3. Rákötés fogalma: Talajterhelési díj szempontjából a rákötés akkor tekinthető
megvalósultnak, ha azt a DRV ZRT átvette és az átvételtől kezdődően a szennyvíz
kibocsátó vízdíjszámláján felszámított csatornadíj szerepel.
4. Jövedelem: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 2004. évi XXVI.
törvénnyel módosított 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés a) pontjában
meghatározottak.
5. Család: Egy háztartásban (lakásban) életvitelszerűen együtt lakó, ott bejelentett
lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók közössége.
6. Egyedülálló: Az a személy, aki egyszemélyes háztartásban lakik.
HATÁLYBA LÉPTETŐ, ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
6.§
(1) Ezen rendelet 2013. január 1. napján lép hatályba.
(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Siófok Város Önkormányzata
Képviselő-testületének a talajterhelési díjról szóló 26/2004. (VIII. 13.) önkormányzati
rendelete.
(3) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács
2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Dr. Pavlek Tünde
jegyző
(A rendelet kihirdetésének napja: 2012. november 30.)

Dr. Balázs Árpád
polgármester

