Talajterhelési díj
A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény alapján Páty Község
Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotta a talajterhelési díjról, valamint a díjjal
kapcsolatos adatszolgáltatási és eljárási szabályokról szóló 22/2005. (IX.16.) számú
rendeletét. Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2012.(IV.26.)
önkormányzati rendelettel módosította a 22/2005.(IX.16.) számú rendeletét.
Bejelentés, bevallás: a kibocsátónak minden év március 31. napjáig kell benyújtania.
Kinek kell fizetni?: Talajterhelési díjat köteles fizetni az a kibocsátó, aki a műszakilag
rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá és szennyvízelhelyezést alkalmaz. Tehát a
kötelezettek azok, akiknek lehetőségük van arra, hogy a csatornára rákössenek, de a rákötés
eddig valamilyen okból kifolyólag elmaradt.
Mikortól kell fizetni?: 2004. július 1-jétől.
A díj alapja: a szolgáltatott vezetékes víz mennyisége, csökkentve az ivóvízvezeték
meghibásodása következtében elszivárgott, illetve külön jogszabály szerint locsolási célú
felhasználásra figyelembe vett vízmennyiséggel. Locsolási célú felhasználást helyi rendelet
hiányában 2004-2005. évekre nem lehet igénybe venni.
A díj alapja csökkenthető a szennyvíztárolóból elszállítatott mennyiséggel, melyhez számla
csatolása szükséges.
A díj mértéke:
• 2004. évben:
• 2005.-2012.01.31. között:
• 2012.02.01. napjától:

120.-Ft/m3 x 1,5 = 180.-Ft/m3
120.-Ft/m3 x 3 = 360.-Ft/m3
1.200.-Ft/m3 x 3 = 3.600.-Ft/m3

A kibocsátónak 2004. évben 20%-át, 2005. évben 20%-át, 2006. évben 50%-át, 2007. évben
75%-át, 2008. évben 90%-át, 2009. évtől pedig 100%-át kell megfizetnie a megállapított
talajterhelési díjnak.

Befizetési határidők: az éves díjat a tárgyévet követő év március 31-ig az Adóigazgatási iroda
által kiküldött csekken, illetve átutalással 11742001-15390235-03920000 számú talajterhelési
díj beszedési számla javára kell teljesíteni.
Az adó késedelmes befizetése esetén késedelmi pótlékot kell fizetni. Mértéke minden naptári
nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd
része.
Amennyiben az adózó bejelentési, adatszolgáltatási kötelezettségét késedelmesen vagy
egyáltalán nem teljesíti, akkor a magánszemély adózó esetében 200.000.-Ft, más adózó
esetében 500.000.-Ft-ig terjedő mulasztási bírsággal sújtható.
Kedvezmény: tárgyévre 50% kedvezményben részesíthető az a kibocsátó, aki három, vagy
több gyermeket nevel és a családban az egy főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg a
mindenkori nyugdíjminimum 100%-át.

Mentesség:
• tárgyévre mentesíthető az az egyedülálló 70 éven felüli kibocsátó, akinek nettó
jövedelme nem haladja meg a mindenkori nyugdíjminimum 200%-át.
• tárgyévre mentesíthető az a 70 éven felüli kibocsátó, akinek – kétszemélyes háztartás
esetén – a vele közös háztartásban élő 70 éven felüli házastársával vagy élettársával
együtt számított egy főre jutó nettó jövedelme nem haladja meg a mindenkori
nyugdíjminimum 150%-át.
• tárgyévre mentesíthető az a kibocsátó, akinek a vele közös háztartásban élők egyike I.,
vagy II. csoportú rokkant, vagy fogyatékossági támogatásban részesül és a családban
az egy főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg a mindenkori nyugdíjminimum
150%-át.
Díjfizetési kötelezettség megszűnése: a közcsatornára való rákötés napjával szűnik meg a
díjfizetési kötelezettség.
Az Adóigazgatási iroda a víz-csatorna közműt üzemeltető társaság adatai alapján ellenőrzi,
hogy mely ingatlanok után van talajterhelési díjfizetési kötelezettség.

