TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
18/2004. (VII. 28.) ÖK. RENDELETE
A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL

Tét Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi
LXXXIX. Törvény 21. § /2/ bekezdésében, valamint 26. § /4/ bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:
1. §
E rendelet hatálya Tét Város közigazgatási területén helyi vízgazdálkodási hatósági engedély
alapján szennyvízelhelyezést alkalmazókra (a továbbiakban: Kibocsátó) terjed ki.

Adatszolgáltatási és eljárási szabályok
2. §
Tét Város Jegyzője (a továbbiakban: Jegyző) részére a Pannon-Víz Rt. (továbbiakban:
Szolgáltató) a kibocsátó azonosítása és ellenőrzése érdekében adatszolgáltatásra köteles:
a.) tárgyévet követő év február 28. napjáig a kibocsátók tárgyévi vízfogyasztásáról korrigálva
a locsolási kedvezmény mennyiségével, valamint az ivóvízvezeték meghibásodása
következtében elszivárgott vízmennyiséggel,
b.) a csatornára való rákötésről a rákötés időpontját követő hónap 5. napjáig.

Díjmentesség
3. §
A Kibocsátó kérelmére a talajterhelési díj megfizetése alól tárgyévre mentes:
a.) a lakásban egyedül élő 70 év feletti kibocsátó,
b.) a lakásban egyedül élő kibocsátó, akinek egy főre jutó havi nettó jövedelme nem haladja
meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (továbbiakban:
nyugdíjminimum)
250 %-át.
Átmeneti és záró rendelkezések
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4. §
/1/ A Szolgáltató 2004. július 31-ig köteles adatot szolgáltatni a kibocsátók 2003. évi
vízfogyasztásáról, amit korrigál a locsolási kedvezmény mennyiségével, valamint az
ivóvízvezeték meghibásodása következtében
/2/ Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
A rendelet rendelkezéseit 2004. július 1-től kell alkalmazni.

Szabó Ferenc
polgármester

Bereczkiné Dr. Kovács Piroska
jegyző

Kihirdetve: 2004. július 28.

Bereczkiné Dr. Kovács Piroska
jegyző

Törvényi hivatkozások.
Tv. 2. § A törvény hatálya kiterjed:
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a.) arra a környezethasználóra (Kvt. 2. § (2) bek.), aki (amely) az engedélyhez kötött
környezethasználata során a környezet terhelésével járó anyagot bocsát a környezetbe (a
továbbiakban: kibocsátó);
b.) azokra a környezetterhelő anyagokra, amelyek a környezetbe kerülve környezetterhelést
eredményeznek, és amelyek kibocsátott mennyisége érvényes mérési szabvány,
anyagmérleg, műszaki számítás segítségével meghatározható (a továbbiakban:
környezetterhelő anyag).
Tv. 11. § A talajterhelési díj fizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki a műszakilag
rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá és helyi vízgazdálkodási hatósági, illetve vízjogi
engedélyezés alapján szennyvízelhelyezést alkalmaz.
Tv. 12. § (1) A talajterhelési díj mértékét a talajterhelési díj (2) bekezdésben meghatározott
alapja, a (3) bekezdésben meghatározott egységdíj, valamint a területérzékenységi és a
veszélyeztetési szorzó határozza meg.
(2) A talajterhelési díj alapja:
a.) helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezés esetében a
szolgáltatott víz mennyiség, csökkentve az ivóvízvezeték meghibásodása következtében
elszivárgott, illetve külön jogszabály szerint locsolási célú felhasználásra figyelembe vett
vízmennyiséggel,
b.) vízjogi engedély alapján végzett szennyvízelhelyezés esetében a szenny- és használt víz
éves mennyisége csökkentve a külön jogszabály vagy hatósági határozat rendelkezései szerint
megtisztított víz mennyiségével.
(3) A talajterhelési díj egységdíjának mértéke: 120 Ft/m3
(4) A talajterhelési díj számításának részletes szabályait e törvény 3. számú melléklete
határozza meg.

