
Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VIII. 4.) önkormányzati
rendelete

a talajterhelési díjról és a Környezetvédelmi alapról

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1)
bekezdés  a)  és  h)  pontjaiban  meghatározott  feladatkörében  eljárva,  a  Magyarország  helyi
önkormányzatairól  szóló  2011.  évi  CLXXXIX  törvény  13.  §  (1)  bekezdés  13.  pontjában,  a
Környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 21/A. § (2) bekezdésében, és a 26. § (4)
bekezdésében, és a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 58.
§.-ban kapott felhatalmazás alapján a következőt rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet  hatálya  Madocsa  közigazgatási  területén,  azokra  a  helyi  vízgazdálkodási  hatósági
engedély  alapján  szennyvízelhelyezést  alkalmazókra  (továbbiakban:  kibocsátó)  terjed  ki,  akik  a
műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem kötöttek rá.

Adatszolgáltatási és eljárási szabályok

2. §

(1) A kibocsátó a talajterhelési díj fizetési kötelezettségéről évente, a tárgyévet követő év március
31. napjáig Madocsa Önkormányzat Jegyzőjéhez, mint elsőfokú adóhatósághoz tesz bevallást.

(2) Az adóhatóság részére a kibocsátó azonosítása és ellenőrzése érdekében adatot szolgáltat:
a) a település  ivóvíz-  és  csatornahálózatának üzemeltetője  a  tárgyévet  követő év február  10.

napjáig  a  kibocsátók  tárgyévi  vízfogyasztásáról,  korrigálva  a  locsolási  kedvezmény
mennyiségével,  valamint  az  ivóvízvezeték  meghibásodása  következtében  elszivárgott
vízmennyiséggel,

b) a  település  szennyvízcsatorna  hálózatának  üzemeltetője  minden  év  január  30.  napjáig  a
kibocsátók köréről.

(3)  A talajterhelési  díj  megállapításával  összefüggő  személyes  adatokat  az  adóhatóság  csak  a
kibocsátók azonosítására, a bevallások ellenőrzésére használhatja fel.

(4)  A talajterhelési  díj  fizetésére kötelezett  kibocsátókról,  valamint  a  talajterhelési  díj  fizetésére
vonatkozó díjkedvezményen részesülő személyekről az adóhatóság nyilvántartást vezet.

(5)  Az  adóhatóság  a  kibocsátót  terhelő  talajterhelési  díj  mértékét  és  a  fizetés  módját  a
Környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ktdtv.) 25. §.-ában
meghatározott rend szerint határozatban állapítja meg.

(6) A talajterhelési díj alapját csökkenteni kell azzal a számlákkal igazolt mennyiséggel, amelyet a
kibocsátó szennyvíz tárolójából folyékony hulladék szállítására jogosult vállalkozóval szállíttat el.
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(7) A talajterhelési díjat az adóhatóság által megjelölt számla javára kell megfizetni.

(8)  Az  önkormányzat  talajterhelési  díj  számláján  lévő  összeget,  a  befizetést  követő  hónap  10.
napjáig az önkormányzat Környezetvédelmi alapjának javára kell átutalni.

Talajterhelési díj

3. §

(1) A talajterhelési díj alapja a szolgáltatott, vagy egyedi vízbeszerzés esetében a méréssel igazolt,
felhasznált, illetve mérési lehetőség hiányában az átalány alapján meghatározott víz mennyisége,
csökkentve  a  külön  jogszabály  szerinti  locsolási  célú  felhasználásra  figyelembe  vett  víz
mennyiségével.

(2)  A talajterhelési  díj  mértékét  és  számítási  módját  a  Ktdtv.  12.  §.-ában foglalt  rendelkezések
határozzák meg.

(3) Madocsa közigazgatási területére vonatkozó területérzékenységi szorzó mértéke a felszín alatti
víz  állapota  szempontjából  érzékeny  területeken  levő  települések  besorolásérzékeny  területeken
levő  települések  besorolásáról  szóló  27/2004.  (XII.25.)  KvVM  rendelet  rendelkezése  alapján,
Madocsa fokozottan érzékeny terület besorolása miatt: 3.

(4)  A kibocsátó  a  talajterhelési  díjat  Madocsa  Község  Önkormányzat  talajterhelési  beszedési
számlájára fizeti meg.

Díjkedvezmény

4. §

A kibocsátó kérelmére a tárgyévben 50%-os talajterhelési díjkedvezmény adható, ha a családban
együtt  élők esetén az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegét, egyedülálló esetén a nyugdíjminimum 150%-át.

Eljárási rendelkezések

5. §

(1) A talajterhelési díjjal kapcsolatos ellenőrzési és I. fokú adóztatási feladatokat az önkormányzati
adóhatóság látja el.

(2)  A kibocsátó fizetési  kötelezettségének keletkezéséről,  módosulásáról  vagy megszűnéséről  az
erre okot adó tény, körülmény bekövetkezésétől számított 8 napon belül köteles bejelentést tenni az
önkormányzati adóhatóságnál.

(3) A talajterhelési  díjjal  kapcsolatos egyéb eljárási  szabályokra a Ktdtv.  és az adózás rendjéről
szóló 2017. évi CL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

Környezetvédelmi alap

6. §

(1) Madocsa Község Önkormányzata Környezetvédelmi Alapot hoz létre.
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(2)  A Környezetvédelmi  Alap  létrehozásának  célja,  hogy  hatékonyan  segítse  Madocsa  Község
Önkormányzat környezet- és természetvédelmi feladatainak ellátását, ezen belül
a) a szükséges környezetvédelmi intézkedések végrehajtását,

aa) a már bekövetkezett környezeti károk mérséklését és
ab) a környezeti ártalmak megelőzését,

b) környezetkímélő tevékenységek, környezetbarát technológiák elterjedésének elősegítését,
c) zöldfelület-gazdálkodását,
d) természeti értékek megóvását, és
e) környezetvédelmi oktatást, nevelést.

(3) A Környezetvédelmi Alap bevételeit a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995.
évi LIII. törvény 58. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezések határozzák meg.

(4) A Környezetvédelmi Alapot Madocsa község közigazgatási területén a következő célokra lehet
felhasználni:
a) a környezetvédelmi szempontból károsodott környezet javítása, helyreállítása érdekében,
b) az emberi egészség védelmére, az életminőség javítására,
c) a helyi természeti erőforrások és értékek megteremtésére, megőrzésére, fenntartására
d) a felszíni és felszín alatti vizek mennyiségi és minőségi megőrzésére,
e) a környezetvédelemmel kapcsolatos ötletek, találmányok finanszírozására,
f) a  környezetvédelemről  szóló  információk,  tájékoztatások,  előadások,  környezetvédelmi

nevelés, képzés, művelődés költségeinek fedezésére,
g) a  környezetvédelmi  felmérések,  tanulmányok  elkészítésére,  adatok,  kutatás  és  fejlesztés,

nyilvántartás finanszírozására, és
h) környezetvédelmi információs rendszer működtetésére.

(5) A képviselő-testületnek a Környezetvédelmi Alap
a) tervezett felhasználásáról a költségvetési rendelet megalkotásakor,
b) a tervezett felhasználásról pedig a zárszámadás elfogadásával egyidejűleg évente rendelkeznie

kell.

Záró rendelkezések

7. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
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Végső előterjesztői indokolás

 
I.  Általános indokolás

 
A  környezetterhelési  díjról  szóló  2003.  évi  LXXXIX.  törvény  rendelkezései  szerint  a  helyi
vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjjal
kapcsolatos megállapítási, bevallási, befizetési, ellenőrzési, adatszolgáltatási, eljárási szabályokat,
valamint a díjkedvezmények és mentességek eseteit a települési önkormányzat rendeletben állapítja
meg.  A környezet  védelmének  általános  szabályairól  szóló  1995.  évi  LIII.  törvény  szerint  a
települési  önkormányzat  a  környezetvédelmi  feladatai  megoldásának  elősegítése  érdekében
önkormányzati rendelettel önkormányzati környezetvédelmi alapot hozhat létre.
 

Részletes indokolás
 

1.  § : A rendelet hatályáról rendelkezik.
 
2 . § : Az adatszolgáltatási és eljárási szabályokat tartalmazza.
 
3  .  §  :  Rendelkezik  Madocsa  Község  Önkormányzata  illetékességi  területén  alkalmazandó  díj
mértékéről,  mely  a  környezetterhelési  díjról  szóló  2003.  évi  LXXXIX.  törvény  rendelkezései
alapján számítandó.
 
4 . § : A díjkedvezmény lehetőségéről rendelkezik.
 
5 . § : Eljárási rendelkezéseket tartalmaz.
 
6 . § : Rendelkezik a Környezetvédelmi Alap létrehozásáról, céljáról és felhasználhatóságáról.
 
7. § : Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.
 

 
 
                                                                                              Vitéz Bertalan András s.k.
                                                                                                           aljegyző
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