
Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
8/2013. (IV. 30.) önkormányzati rendelete

a talajterhelési díjról

Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003.
évi LXXXIX. törvény 21/A. § (2) és 26. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. §

E rendelet hatálya Raposka Község Önkormányzata közigazgatási területén arra a környezet
használóra terjed ki, aki (amely) az engedélyhez kötött környezet használata során a környezet
terhelésével járó anyagot bocsát a talajba (a továbbiakban: kibocsátó).

2. §

(1) A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ktd.)
szerinti kibocsátó az általa fizetendő talajterhelési díjat a Ktd. 3. számú melléklete alapján 
állapítja meg.

(2) Raposka község közigazgatási területén a külön jogszabályban meghatározott
területérzékenységi szorzó mértéke T=1,5.

(3) A vízmennyiség mérővel nem rendelkező kibocsátó esetében 95 l/fő/nap átalány-
vízmennyiség képezi a talajterhelési díj alapját.

(4) A kibocsátó a megállapított díjról évente, a tárgyévet követő év március 31. napjáig 
Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjéhez, mint önkormányzati adóhatósághoz 
(a továbbiakban: önkormányzati adóhatóság) tesz bevallást a rendszeresített bevallási
nyomtatványon.

(5) A talajterhelési díjfizetési kötelezettséget a bankszámlával rendelkező kibocsátónak 
átutalási megbízással, a pénzforgalmi bankszámlával nem rendelkezőknek belföldi 
postautalványon a - bevallással egyidejűleg - a 11748052-15427982-03920000 számú 
önkormányzati talajterhelési díj beszedési számla javára kell teljesíteni.

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

3. §

(1) Díjfizetési kötelezettség keletkezése vagy megszűnése esetén a kibocsátó köteles 30 
napon belül a változásról értesíteni az önkormányzati adóhatóságot.

(2) Adatszolgáltatási kötelezettség terheli a közszolgáltatót a - szolgáltatott víz és az
ivóvízvezeték meghibásodása következtében elszivárgott víz mennyisége tekintetében -
tárgyévet követő év február 15. napjáig. Az adatszolgáltatásnak tartalmaznia kell a



kibocsátók egyedi azonosításához szükséges adatokat, és a talajterhelési díj
megállapításához, ellenőrzéséhez szükséges fogyasztási adatokat a tárgyévre 
vonatkozóan.

4. §

(1) Mentes a rákötés évének első napjától a talajterhelési díj megfizetése alól az a kibocsátó, 
aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára ráköt. 

(2) Mentes a talajterhelési díj megfizetése és bevallása alól az a kibocsátó magánszemély,
akinek a nem vállalkozási célra használt ingatlana után, a közszolgáltató által igazolt éves
vízfogyasztása nem haladja meg a 15 m3-t.

5. §

(1) E rendelet 2013. május 1. napján lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a talajterhelési díjról szóló 7/2009. (XI. 27.) Kt. rendelet.

Raposka, 2013. április 29.
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