Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének
29/2018. (XI.22.) önkormányzati rendelete
a talajterhelési díjról
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi
LXXXIX. törvény 21/A. § (2) bekezdésében és 26. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet személyi hatálya a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény
(a továbbiakban: Ktd.) 11. § (1) bekezdésében meghatározott kibocsátóra terjed ki.
Eljárási szabályok
2. § (1) A talajterhelési díjfizetési kötelezettség megállapítására, bevallására és megfizetésére
a Ktd. rendelkezései az irányadók.
(2) A talajterhelési díjat a kibocsátónak a tárgyévet követő év március 31. napjáig kell
megfizetnie Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata 11749008-1543270403920000 számú talajterhelési díj beszedési számlája javára.
(3) A közcsatornára történő rácsatlakozás esetén a díjfizetési kötelezettség megszűnéséhez a
rákötés bekövetkezésétől számított 30 napon belül a kibocsátónak bevallást kell benyújtania.
(4) A mérési lehetőség hiányában az átalány mértékét az állami tulajdonú közüzemi vízműből
szolgáltatott ivóvízért, illetőleg az állami tulajdonú közüzemi csatornamű használatáért
fizetendő díjakról szóló 47/1999. (XII. 28.) KHVM rendelet 3. számú melléklete szerinti
átalány alapján meghatározottak szerint kell megállapítani.
Adatszolgáltatás, ellenőrzés
3. § (1) A közszolgáltató helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó
szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díj megállapításához és ellenőrzéséhez
szükséges adatokat a tárgyévet követő év február 15. napjáig az önkormányzat rendelkezésére
bocsátja. A bevallásra került adatokat az adóhatóság a közszolgáltató által rendelkezésére
bocsátott adatok alapján ellenőrzi.
(2) A folyékony hulladék elszállítására feljogosított szervezet tárgyévet követő év február 15.
napjáig adatot szolgáltat az előző évben elszállított folyékony hulladék mennyiségről
kibocsátónként.
Mentességek
4. § Mentes a talajterhelési díj bevallási és fizetési kötelezettség alól az a kibocsátó, akinek
ingatlanán a méréssel igazolt éves vízfogyasztás nem haladja meg a 2 m3-t.
Záró rendelkezések
5. § (1) E rendelet 2019. január 1. napján lép hatályba.

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Zalaegerszeg Megyei Jogú Város
Közgyűlésének a talajterhelési díjról szóló 29/2004. (VI.18.) önkormányzati rendelete,
valamint az azt módosító 59/2004. (XII.23.) sz. önkormányzati rendelet és a 7/2005. (III.04.)
sz. önkormányzati rendelet.
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