Kosd Község Önkormányzat
képviselő-testületének
1/2012. (I. 25.) számú rendelete
a talajterhelési díjról
Egységes szerkezetben a 4/2012. (II.08.) önkormányzati rendelettel.
Kosd Község Önkormányzatának képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003.
évi LXXXIX. törvény (továbbiakban Ktb.) 21/A. §-ának (2) bekezdésében, valamint a 26. §
(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:
1. § A rendelet hatálya Kosd község közigazgatási területén, a Ktb. 11. §-ában meghatározott,
a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozóan szennyvízelhelyezést alkalmazókra terjed
ki.
A díj megállapítása
2. § (1) A fizetendő díjat a kibocsátó az adóbevallás során maga állapítja meg.
(2) A talajterhelési díj alapjának meghatározásához a díjfizetésre kötelezett a vízi-közmű
szolgáltató által kiszámlázott vízmennyiségről, illetőleg az elszállított szennyvízmennyiségről
számlamásolatokat a bevalláshoz mellékeli.
Bevallás
3. § A kifizetésre kötelezett évente, a tárgyévet követő év március 31-ig tesz bevallást
magánszemélyek esetében a rendelet 1. számú, nem magánszemélyek esetében a 2. számú
mellékletben található formanyomtatványon.
Befizetés
4. § A díjfizetésre kötelezett talajterhelési díjfizetési kötelezettségének az önkormányzat
talajterhelési díj számlájára történő befizetéssel tesz eleget.
Ellenőrzési, adatszolgáltatási szabályok
5. § (1) A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó
talajterhelési díjjal kapcsolatos ellenőrzési, adatszolgáltatási feladatokat az önkormányzat
adóhatósága látja el.
(2) A díjfizetési kötelezettségét bevallással bejelentő kibocsátót az önkormányzati adóhatóság
nyilvántartásba veszi.
Mentességek, kedvezmények
6. § (1) Erre irányuló kérelem alapján rászorultsági alapon mentesülhet a talajterhelési díj
fizetési kötelezettsége alól a tárgyévben az a lakossági kibocsátó, akinek családjában a
tárgyévet megelőző év decemberében az egy főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg a
mindenkori öregségi nyugdíjminimum legkisebb összegének 150 %-át, egyedülálló esetében
annak 200 %-át. A mentesség iránti kérelem tárgyév március 31-ig nyújtható be.
(2)1 Kosd Község Önkormányzatának képviselő-testülete a lakossági és a nem lakossági
kibocsátók részére 90%-os talajterhelési díjkedvezményt állapít meg a 2011. évi vízfogyasztás
után. Így a 2012. évben fizetendő talajterhelési díj mértéke a területérzékenységi szorzó
figyelembevételével 180 Ft/m3.
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2012 január 1. és 2012. június 30. között a közcsatornára rákötő talajterhelési díj fizetésére
kötelezettek 50 %-os talajterhelési díj kedvezményben részesülnek a 2013. évre a
jogszabályban meghatározott mértékből.
Állagmegóvás szempontjából az alábbi utcákban a közcsatornára való rákötés módját csak
átfúrással engedélyezi a képviselő-testület:
Székely utca, Csaba királyfi utca, Losonci utca, Ady Endre utca, Petőfi utca, Esze Tamás
utca, Temető utca.
(3) A lakossági és a nem lakossági kibocsátók részére befizetési kötelezettségre vonatkozó
kedvezményként Kosd Község Önkormányzatának képviselő-testülete a megállapított
talajterhelési díj 50%-ának befizetési határidejét március 31.-ig, a fennmaradó 50%-ának
befizetési határidejét szeptember 15.-ig határozza meg.
(4)2 100%-os kedvezményben részesülnek Kosd Község Önkormányzata, Kosd Község
Önkormányzatának költségvetési szervei, valamint az egyházak tulajdonában és
használatában lévő ingatlanok. 100%-os kedvezményben részesül továbbá az a talajterhelési
díj fizetésére kötelezett, akinek az ingatlanán nincs épület, tehát kizárólag kerti csappal
rendelkezik.

7. § (1) Ezen rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. A kihirdetéséről - az SZMSZben szabályozott módon - a jegyző gondoskodik.
(2) Ezen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Kosd Község Önkormányzat
Képviselő-testületének 9/2004. (XI.30.) sz. rendelete.

Kosd, 2012.01.25.

..............................................
László Zoltán
polgármester

..............................................
Dobosné dr. Varga Gabriella
jegyző
P.H.

Záradék:
A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Kosd, 2012.01.25.
P.H.
..............................................
Dobosné dr. Varga Gabriella
jegyző
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1. sz. melléklet
Kosd Községi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal
2612 Kosd, Szent István u. 2.
Telefon/Fax: +36(27)324-734
E-mail: ado@kosd.hu

BEVALLÁS
Magánszemély kibocsátó esetén
A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó, a
környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény végrehajtására megalkotott
/2012. (I.25.) önkormányzati rendeletben meghatározott talajterhelési díjhoz

2011. évről
I. A díjfizető (kibocsátó):
Neve:
……………………………………………………………………………………
Születési helye: ………………………………………….. Ideje: ………………
Anyja neve: ……………………………………………………………..
Adóazonosító jele:
Lakóhelye / székhelye:
……………………………………………………………………………………
Levelezési címe:
……………………………………………………………………………………
II. A díjfizetéssel érintett ingatlan:
Címe: ……………………………………………………………………………………
Helyrajzi száma: ……………../…………/…………../……….
III. Az ingatlan tulajdonosának (Akkor kell kitölteni, ha nem azonos a díjfizetővel.)
Neve:
……………………………………………………………………………………
Születési helye: …………………………………………. Ideje: ………………
Anyja neve: ……………………………………………………

Levelezési címe:
……………………………………………………………………………………
IV. A díjfizetéssel kapcsolatos adatok

(2011.01.01-től 2011.12.31-ig terjedő időszakra)

1. Teljes évi vízfogyasztás (vízmérő / átalány alapján)

..……… m3

2. A locsolásra felhasznált vízmennyiség:

...……….m

3. Szennyvízszállításra feljogosított szervezet által igazoltan elszállított
szennyvíz együttes mennyisége (számlákkal igazolva):

………… m

4. A talajterhelési díj alapja (1. sor csökkentve a 2.; 3 sorok összegével):

………… m3

3

3

1200Ft/ m3

5. A talajterhelési díj mértéke:
6. Területérzékenységi szorzó:

1,5

7. Fizetendő talajterhelési díj: 4. sor szorozva 5. sor szorozva 1,5

................ Ft

(A 2011. évről szóló talajterhelési díjat 2012. március 31-ig kell bevallani és első részletét
megfizetni.)
Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok a valóságnak
megfelelnek.

……………………….., ……… év……………….. hó ………… nap

……...………………………………
az adózó aláírása

Ezt oldalt csak abban az esetben kell kitölteni, ha a felsoroltak
közül valamely változás a kibocsátás évében Önt érinti
VÁLTOZÁS BEJELENTÉS
A díjkötelezettséget érintő változás bejelentése:

a)

Vízfogyasztó személyének változása (ingatlan eladás, vétel, stb.) ennek
dátuma:
20.... év ……..hó…….nap
Előző vízfogyasztó személy neve:
Új vízfogyasztó személy neve:

b)

A csatornahálózatra 20.... év …………….. hó………napján az ingatlant
rákötöttem (csatolandó bizonylat a megkötött szolgáltatási szerződés.)

2. sz. melléklet
Kosd Községi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal
2612 Kosd, Szent István u. 2.
Telefon/Fax: +36(27)324-734
E-mail: ado@kosd.hu

BEVALLÁS
Nem magánszemély kibocsátó esetén
A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó, a
környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény végrehajtására megalkotott
/2012. (I.25.) önkormányzati rendeletben meghatározott talajterhelési díjhoz

2011. évről

I. A díjfizető (kibocsátó):
Neve (cégneve):
……………………………………………………………………………………
Születési helye: ………………………………………….. Ideje: ………………
Anyja neve: ……………………………………………………………..
Adószáma:

- -

Statisztikai számjele:

Adóazonosító jele:

-

-

-

Lakóhelye / székhelye:
……………………………………………………………………………………
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: ………………
Anyja neve: ……………………………………………………
Levelezési címe:
……………………………………………………………………………………
IV. A díjfizetéssel kapcsolatos adatok

(2011.01.01-től 2011.12.31-ig terjedő időszakra)

1. Teljes évi vízfogyasztás (vízmérő / átalány alapján)

..……… m3

2. A locsolásra felhasznált vízmennyiség:

...……….m

3. Szennyvízszállításra feljogosított szervezet által igazoltan elszállított
szennyvíz együttes mennyisége (számlákkal igazolva):

………… m3

4. A talajterhelési díj alapja (1. sor csökkentve a 2.; 3 sorok összegével):

………… m3

3

1200Ft/ m3

5. A talajterhelési díj mértéke:
6. Területérzékenységi szorzó:

1,5

7. Fizetendő talajterhelési díj: 4. sor szorozva 5. sor szorozva 1,5

................ Ft

(A 2011. évről szóló talajterhelési díjat 2012. március 31-ig kell bevallani és első részletét
megfizetni.)

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok a valóságnak
megfelelnek.
……………………….., ……… év……………….. hó ………… nap

P.H.
……...………………………………
az adózó vagy képviselője
(meghatalmazottja) aláírása

Ezt oldalt csak abban az esetben kell kitölteni, ha a felsoroltak
közül valamely változás a kibocsátás évében Önt érinti
VÁLTOZÁS BEJELENTÉS
A díjkötelezettséget érintő változás bejelentése:

a)

Vízfogyasztó személyének változása (ingatlan eladás, vétel, stb.) ennek
dátuma:
20.... év ……..hó…….nap
Előző vízfogyasztó személy neve:
Új vízfogyasztó személy neve:

b)

A csatornahálózatra 20.... év …………….. hó………napján az ingatlant
rákötöttem (csatolandó bizonylat a megkötött szolgáltatási szerződés.)

