
Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 
32/2013. (XII.31.) önkormányzati rendelete

 a  talajterhelési díjról
(egységes szerkezetben)

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi
LXXXIX. törvény 26. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32.
cikk (2) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) A rendelet hatálya Pápa város közigazgatási területén azokra a természetes személyekre,
jogi  személyekre  és  jogi  személyiséggel  nem  rendelkező  szervezetekre  terjed  ki
(továbbiakban:  kibocsátó),  akik a  műszakilag  rendelkezésükre  álló  közcsatornára  nem
kötnek rá és a helyi vízgazdálkodási hatósági, illetve vízjogi engedélyezés hatálya alá
tartozó szennyvízelhelyezést alkalmaznak.

(2) A 3. § kizárólag természetes személyekre alkalmazható.

2. §

(1) A kibocsátó a  talajterhelési  díjfizetési  kötelezettségéről  évente,  a  tárgyévet  követő év
március  31.  napjáig  Pápa  Város  Jegyzőjéhez,  mint  önkormányzati  adóhatósághoz
(továbbiakban: jegyző) tesz bevallást.

(2) A talajterhelési  díjat  a  kibocsátó  állapítja  meg és  önadózás  keretében  az  adóbevallás
benyújtásával  egyidejűleg,  de legkésőbb március  31-ig köteles megfizetni  Pápa Város
Önkormányzata  11748045-15429410-03920000  Talajterhelési  díj  beszedési  számla
javára.

(3)  Annak  a  talajterhelési  díj  fizetésére  kötelezett  kibocsátónak,  akinek  az  ingatlanán  a
vízfogyasztás  nem  mérhető,  a  talajterhelési  díjfizetési  alapot  az  ivóvíz-  és
szennyvízszolgáltatás  díjáról  szóló  önkormányzati  rendelet  2.  mellékletében  foglalt
átalánnyal kell megállapítani.

(4) A  szennyvíz-csatorna  hálózatot  üzemeltető  Pápai  Víz-  és  Csatornamű  Zrt.  mint
szolgáltató a kibocsátók azonosítása és ellenőrzése érdekében 
(a) a közcsatornára való rácsatlakozók köréről a rákötést követő hónap 5. napjáig, 
(b) a  kibocsátók  tárgyévi  vízfogyasztásáról  -  korrigálva  a  külön  jogszabály  szerint

figyelembe  vett  locsolási  célú  kedvezmény  mennyiségével,  valamint  az
ivóvízvezeték  meghibásodása  miatt  elszivárgott  vízmennyiséggel  -  a  tárgyévet
követő év február 15. napjáig

 köteles a jegyzőnek adatot szolgáltatni.

(5) A talajterhelési  díj  megállapításával  összefüggő személyes  adatokat  az önkormányzati
adóhatóság a kibocsátó azonosítására, a bevallások ellenőrzésére használhatja fel.

(6)  A  talajterhelési  díj  fizetésére  kötelezett  kibocsátókról,  valamint  a  talajterhelési  díj
fizetésére  vonatkozó  díjkedvezményben  vagy  mentességben  részesülőkről  a  jegyző
nyilvántartást vezet.
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3. §1

(1) 2A kibocsátó az adóévre vonatkozó fizetési kötelezettsége 80 %-ának megfelelő összegű
talajterhelési díjkedvezményre jogosult, amennyiben a 2. § (1) bekezdésben foglaltaknak
eleget tesz és 
a) családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a 71 250 forintot,
b) egyedül élő személy esetén jövedelme nem haladja meg a 85 500 forintot.

(2) 3Az adóévben  mentesül  a  díjfizetési  kötelezettség  alól  az  a  kibocsátó,  aki  a  2.  §  (1)
bekezdésben foglaltaknak eleget tesz és
a) családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a 57 000 forintot,
b) egyedül élő adóalany esetén jövedelme nem haladja meg a 71 250 forintot.

(3) Mentesül a díjfizetési kötelezettség alól az a kibocsátó, akinek a szolgáltató által igazolt
éves vízfogyasztása nem haladja meg a 20 m3-t.

(4) 4A  talajterhelési  díjkedvezmény  vagy  mentesség  iránti  kérelmet  évente  a  2.  §  (1)
bekezdésében  foglalt  határidőig  a  bevallással  egyidejűleg  kell  benyújtani.  A határidő
elmulasztása jogvesztő.

(5) Az (4) bekezdés szerinti kérelemhez csatolni kell a családban élők kérelem benyújtását
megelőző hónapra vonatkozó jövedelemigazolásait.

(6) A talajterhelési díjkedvezmény és mentesség iránti kérelem elbírálása a jegyző hatásköre.

4. §

(1) Ez a rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba.

(2) A rendeletet a hatálybalépése után indult ügyekben kell alkalmazni.

(3) 5

Pápa, 2013. december 31.

Dr. Áldozó Tamás sk. Kanozsainé dr. Pék Mária sk.
polgármester címzetes főjegyző

Kiadmány hiteléül:
_______________
köztisztviselő

1 Módosította: 30/2014. (XI.20.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2015. 01. 01-től
2 Módosította: 36/2022. (XII.15.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2023. 01. 01-től
3 Módosította: 36/2022. (XII.15.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2023. 01. 01-től
4 Módosította: 36/2015. (XII.21.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2016. 01. 01-től
5 Hatályát veszti a 2010. évi CXXX. 12. § (2) bekezdése alapján.


