Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2013. (XI.29.) önkormányzati
rendelete a talajterhelési díjról
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 42. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a környezetterhelési
díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 21/A. §-nak (2) bekezdésében, és a 26. §. (4)
bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. §
A rendelet hatálya azon, Aszód Város Önkormányzata közigazgatási területén helyi
vízgazdálkodási hatósági engedély alapján szennyvízelhelyezést – ide értve az egyedi zárt
szennyvíztározót is – alkalmazóra (a továbbiakban: kibocsátó) terjed ki, aki a műszakilag
rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá.
Értelmező rendelkezések
2. §
E rendelet alkalmazásában:
1. Jövedelem: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
4. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott jövedelem.
2. Háztartás: az egy lakásban életvitelszerűen együtt lakó személyek közössége.
3. Egyedülálló: az a személy, aki a háztartásban hajadonként, nőtlenként, özvegyként,
elváltként vagy házastársától külön élőként él, feltéve, hogy nincs vele együtt élő
nagykorú személy vagy jövedelemmel rendelkező kiskorú személy.
4. Kibocsátó: a természetes és jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet,
akivel a közszolgáltató szervezet szerződéses viszonyban áll, ennek hiányában az, aki
részére az ivóvíz szolgáltatás ellenértéke kiszámlázásra került. Közszolgáltatás hiányában
az egyedi vízkiemelő berendezéssel ellátott ingatlan vízfogyasztó és szennyvízelhelyező
hasznosítója, amennyiben ez nem állapítható meg, az ingatlan ingatlan-nyilvántartásba
bejegyezett tulajdonosa vagy tulajdonosai – több tulajdonos esetén tulajdoni hányaduk
arányában.
5. Átalány: egyedi vízbeszerzés esetében, illetve a mérési lehetőség hiányában az állami
tulajdonú víziközmű igénybevételével összefüggő locsolási kedvezményről szóló KöViM
rendelet (a továbbiakban: KÖViM rendelet) szerint meghatározott átalánymennyiség.
6. Locsolási célú felhasználás:a KöViM rendeletben meghatározott vízmennyiség.
Talajterhelési díjfizetési kötelezettség keletkezése, megszűnése
3. §
(1) A talajterhelési díj mértékét a környezetterhelési díjról szóló törvény alapján kell
megfizetni.
(2) A talajterhelési díj egységdíjának mértéke: 1.200 Ft/m3 .
(3) Az Aszód Város közigazgatási területére vonatkozó, a felszín alatti víz állapota
szempontjából megállapított területérzékenységi szorzó helyi vízgazdálkodási hatósági eljárás
hatálya alá tartozó talajterhelésnél 1,5, vízjogi engedély hatálya alá tartozó talajterhelésnél
2,0.
(4) A díjfizetési kötelezettség megszűnik azzal a nappal, amelyen a közszolgáltató szervezet a
házi szennyvízhálózat utcai közcsatornára történő rákötését igazolja

Talajterhelési díjfizetési kötelezettség bevallása, megfizetése
4. §
(1) Az adózó az önkormányzati adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon teljesíti a
talajterhelési díj bevallását.
(2) A talajterhelési díj Aszód Város Önkormányzatának Talajterhelési díj beszedési számlája
javára, bankszámlaszám: 12001008-00108154-00100006 fizetendő.
Díjmentességek
5. §
(1) A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó
talajterhelési díjmentességben részesül az a természetes személy kibocsátó, aki
a) családban él, és akinek háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem összege
nem haladja az adóév utolsó napján érvényes mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb
összegének (a továbbiakban: nyugdíjminimum) 200%-át,
b) egyedülálló, és akinek havi nettó jövedelme nem haladja meg a nyugdíjminimum
250%-át, vagy
c) egyedülálló 70 év feletti kibocsátó.
(2) Az (1) bekezdés a) és b) pontjában szabályozott díjmentesség a talajterhelési díj bevallás
benyújtásával érvényesíthető. A bevallás benyújtásakor a jövedelem igazolandó.
Adatszolgáltatási kötelezettség
6. §
Aszód Város Önkormányzati Adóhatósága részére a Daköv Kft.a kibocsátók azonosítása és
ellenőrzése érdekében az alábbi adatszolgáltatást végzi:
a) az adóévet követő év február 28. napjáig a kibocsátók tárgyévi vízfogyasztásáról,
korrigálva a locsolási célú felhasználás kedvezmény mennyiségével, és
b) a csatornára való rákötésről, a rákötés időpontját követő hónap 15. napjáig.
Záró rendelkezések
7. §
(1) E rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba.
(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a talajterhelési díjról szóló 14/2004. (VII. 01. )
Ök. rendelet hatályát veszti.
Aszód, 2013. november 29.
Sztán István
polgármester
Záradék: A rendelet kihirdetve: 2013. november 29-én.
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