Piliscsaba Város Önkormányzata Képviselő-testületének
32/2013. (XII.11.) számú rendelete
a talajterhelési díjról

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32 cikk. (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva a környezetterhelési
díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény (továbbiakban: Ktd.) 21/A. § (2) bekezdése és a 26. §
(4) bekezdésekben kapott felhatalmazás alapján a talajterhelési díjról a következő rendeletet
alkotja.
A rendelet hatálya
1. §
E rendelet hatálya kiterjed Piliscsaba közigazgatási területén a Ktd. 11. § (1) bekezdésben
meghatározott kibocsátóra.
Fogalom meghatározások
2. §
E rendelet alkalmazásában
1. Környezethasználó: azok a természetes és jogi személyek, jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezetek
a) akik vagy amelyek a környezettel kapcsolatban jogokkal rendelkeznek, illetve akiket vagy
amelyeket kötelezettségek terhelnek,
b) akik vagy amelyek a környezetet igénybe vevő, terhelő, veszélyeztető, illetőleg szennyező
tevékenységet folytatnak.
2. Kibocsátó: az a környezethasználó természetes, jogi, vagy jogi személyiséggel nem
rendelkező személy, aki az engedélyhez kötött környezethasználata során a környezet
terhelésével járó anyagot bocsát a talajba, és a műszakilag rendelkezésre álló
közcsatornára nem köt rá, és a helyi vízgazdálkodási engedélyezés alapján
szennyvízelvezetést alkalmaz.
A talajterhelési díj mértékének meghatározása
3. §
(1) A talajterhelési díj mértékét az a Ktd. tv. 3 sz. mellékletében foglaltak szerint kell
megállapítani.
(2) Piliscsaba Város területérzékenységi szorzója 3,0.
(3) A talajterhelési díj egységdíjának mértékét a Ktd. 12. § (3) határozza meg.

A díj megfizetése, átalányszabályozás
4. §
(1) A díj megfizetésére az a kibocsátó köteles, akinek (amelynek) a nevére a
vízfogyasztásmérő műszer be van jelentve.
(2) A díj bevallására és megfizetésére a Ktd. 21/A. § (1) bekezdésében foglaltakat kell
alkalmazni. A talajterhelési díjat Piliscsaba Város Önkormányzatának Talajterhelési
számlájára kell befizetni.
(3) A bevallást, az önkormányzati adóhatósághoz kell benyújtani, az önkormányzat
talajterhelési díj bevallására rendszeresített formanyomtatványán.
(4) A fizetési kötelezettség megszűnik a közcsatorna hálózatra való rákötés napján.
(5) Azon kibocsátók, akiknek a vízfelhasználása mérési lehetőség hiányában nem állapítható
meg, a talajterhelési díj alapjaként 0.1 m3 / fő / nap vízmennyiséget kell alapul venni.

Mentességek
5. §
(1) Mentesül a talajterhelési díj megfizetése alól az a magánszemély kibocsátó, aki:
a) rendszeres pénzbeli ellátásra jogosult:
- időskorúak járadéka
- aktív korúak ellátása
- rendszeres gyermekvédelmi támogatás
- ápolási díj.
b) tárgyévben betöltötte a 70. életévét, valamint egyedül él,
c) a Piliscsaba Nagyközség Önkormányzat és a Fővárosi Vízművek Zrt. között létrejött
koncessziós szerződés XII. rész 3.) pontjában meghatározott moratórium miatt rákötési
kötelezettségének önhibáján kívül nem tud eleget tenni és igazolja, hogy a csatornaközmű
hozzájárulást a moratórium időszaka alatt fizette meg illetve annak megfizetése folyamatban
van (részletfizetés).
d) rákötési kötelezettségének önhibáján kívül nem tud eleget tenni és okirattal igazolja, hogy
az ingatlan adottságai miatt a rákötés műszaki kivitelezése aránytalanul nagy teherrel járna
számára.
(2) Talajterhelési díjkedvezményben részesül az a magánszemély kibocsátó, aki öregségi
nyugellátásban részesül.
A kedvezmény mértéke az éves talajterhelési díj 50 %-a.

Záró rendelkezések
6. §
(1) E rendelet a 2014. január 1. napján lép hatályba.
(2) Jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Ktd. rendelkezései az irányadóak.
(3) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Piliscsaba Nagyközség
Önkormányzatának a talajterhelési díjról szóló 25/2004. (IX.30.) számú rendelete, valamint az
azt módosító 1/2005. (II.07.) számú, a 23/2005. (IX. 19.) számú és a 29/2010. (XI.23.) számú
önkormányzati rendeletek.

Piliscsaba, 2013. december 11.

Gáspár Csaba
polgármester

Vörös Szilvia
jegyző

Záradék:
Ez a rendelet kihirdetésre került 2013. december 11. napján.
Vörös Szilvia
jegyző

