Sátorhely Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2018. (VI. 1.) sz. rendelete
a talajterhelési díjról
Sátorhely Község Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX.
törvény 21. § /2/ bekezdésében és 26. § /4/ bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a
következő rendeletet alkotja.
1. § A rendelet hatálya kiterjed Sátorhely község teljes területére.
Rendelkezései kiterjednek mindazon ingatlan-tulajdonosokra /a továbbiakban:
kibocsátó/, akik a műszakilag rendelkezésre álló szennyvíz-közműre nem kötnek rá és
helyi vízgazdálkodási hatósági engedélyezés alá tartozó szennyvízelhelyezést
alkalmaznak.
2. §
A kibocsátónak az általa fizetendő talajterhelési díjat az 1. sz. melléklet szerint
kell megállapítania és a 2. sz. melléklet szerint kell bevallania az önkormányzati
adóhatóság részére.
3. § A jegyző részére a DRV Zrt. (továbbiakban: szolgáltató) a kibocsátó azonosítása és
ellenőrzése érdekében adatszolgáltatásra köteles az alábbi időpontokban és
tartalommal:
- a tárgyévet követő év február 28. napjáig a kibocsátók tárgyévi vízfogyasztásáról,
korrigálva a locsolási kedvezmény mennyiségével, valamint az ivóvízvezeték
meghibásodása következtében elszivárgott vízmennyiséggel,
- a csatornára való rákötésről a rákötés időpontját követő hónap 5. napjáig.
4. § E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a 11/2004. (VIII. 16.)
sz. rendelet hatályát veszti.
Sátorhely, 2018. május 31.
Lőrincz Árpád
polgármester

Zimmermann-né dr. Kovács Anikó
jegyző

Záradék:
A rendelet Sátorhely Önkormányzat hirdetőtábláján kihirdetésre került.
Sátorhely, 2018. június 1.
Zimmermann-né dr. Kovács Anikó
jegyző
1. sz. melléklet
A talajterhelési díj kiszámításának módja
A talajterhelési díj mértéke: TTD = E x A x T , ahol
TTD: a fizetendő éves talajterhelési díj
E: egységdíj, törvény szerint egységes 1200 Ft/m3
A: a díjfizetési alap /az ingatlanból a talajba juttatott szennyvíz mennyisége/ m3/év
T: területérzékenységi szorzó Sátorhely teljes belterületén egységesen 1,5
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2. sz. melléklet
Nagynyárádi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője
7784 Nagynyárád, Kossuth L. u. 46.
Tel./Fax: (69) 374-104

Bevallás
……... évi
talajterhelési díj megállapításához

1. díjfizető
Neve: .....................................................................................................................................................
Születési neve: ......................................................................................................................................
Anyja neve: ...........................................................................................................................................
Lakcíme: ................................................................................................................................................
Levelezési címe: ....................................................................................................................................
Adószám, adóazonosító jele: .................................................................................................................
2. A díjköteles ingatlan címe:
................................................................................................ » helyrajzi száma: .............................
Közüzemi azonosító: ............................................................................................................................
3.A talajterhelési díj kiszámítása:
Időszak: ………….. -……………
a) A tárgyévben felhasznált (vízmérő alapján mért) vízmennyiség ........................................... m3
b) Külön jogszabály alapján a locsolásra felhasznált vízmennyiség : ................................................
c) Szennyvízszállításra feljogosított szervezet által igazoltan elszállított szennyvíz
mennyisége: ........................................................................................................................................
d) A talajterhelési díj alapja (a).sor csökkentve a b), c). sorok összegével): ............................... m3
e) a talajterhelés egységdíja egységesen: ....................................................................... 1200 Ft/m3
f) a területérzékenységi szorzó : .................................................................................................... 1,5
g) a díj mértéke: d*e*f = .....................................................................................................................
Fizetendő díj összesen: .........................................................................................................................
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak
megfelelnek.
Sátorhely, 20…. év …………… hó …… nap

..................................................
talajterhelési díjfizető

