Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának
17/2004. (10. 29.) sz. rendelete a talajterhelési díjról, egységes
szerkezetben a módosítására kiadott 1/2005. (II. 07.) sz. rendelettel

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete A környezetterhelési
díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 21. §. (2) bekezdésében és a 26. §. (4)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következı rendeletet alkotja:

1. §.
E rendelet hatálya kiterjed Alsónémedi nagyközség közigazgatási területén azokra,
akik
helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó engedélyezés alapján
szennyvízelhelyezést alkalmaznak, de a mőszakilag rendelkezésre álló közcsatornára
nem kötöttek rá (a továbbiakban: kibocsátó).
2. §.
(1) A kibocsátó a talajterhelési díj fizetési kötelezettségrıl évente, a tárgyévet követı
év március 31-ig tesz bevallást az alsónémedi önkormányzati adóhatósághoz.
(2) A viziközmő-hálózat, valamint a szennyvízcsatorna-közmő hálózat üzemeltetıje a
kibocsátók azonosítása és ellenırzése érdekében közösen adatot szolgáltat az
adóhatóságnak:
a.) a tárgyévet követı év február 28-ig a kibocsátók azonosításához szükséges
adatokkal a kibocsátóknak a tárgyévben szolgáltatott vízmennyiségrıl, korrigálva az
ivóvízvezeték meghibásodása következtében elszivárgott vízmennyiséggel, valamint a
külön jogszabály szerint figyelembe vett locsolási célú kedvezmény mennyiségével.
b.) a negyedévet követı hónap 10. napjáig a kibocsátók körében történt változásról és
a közcsatornára újonnan rácsatlakozottak körérıl.
3. §.
(1)1 A 2.§.(2) bekezdésében említett üzemeltetők első adatszolgáltatási
kötelezettségüknek a 2004. évi adatok szolgáltatásával 2005. évben tesznek eleget,
ezt követően évente, a tárgyévet követő év február 28-ig teljesítik az adatszolgáltatást.
(2)2 A kibocsátók a talajterhelési díjat egy összegben, a tárgyévet követő év március
31-ig kötelesek megfizetni az Alsónémedi Önkormányzat K& H Banknál vezetett
10402881-50515153-52531089. számú talajterhelési díj bevételi számlájára.
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(3) Mentesül a 2004. évi díjfizetési kötelezettség alól, akit 2004. december 31-ig a
szennyvízcsatorna-hálózatra rákötnek és ezt a tényt a hálózat üzemeltetıje írásban
igazolja.
3/A. § 3
Mérési lehetıség hiányában a talajterhelési díj alapja a rendelet 1. sz. mellékletében
meghatározott víz mennyisége.
4. §.
Jelen rendelet 2004. november 15-én lép hatályba, kihirdetésérıl a jegyzı a helyben
szokásos módon gondoskodik.

Alsónémedi, 2004. október 15.

Dr. György Balázs sk.
polgármester

Rozgonyi Erik sk.
jegyzı

Egységes szerkezetbe foglalta Dr. Percze Tünde jegyzı 2012. március 01-jén.

Dr. Percze Tünde
jegyzı
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Beillesztette az 1/2005. (II. 07.) sz. rendelet, hatályos 2005. 03. 01-tıl.

1. számú melléklet a 1/2005. (II. 7.) rendelethez4

Lakó-, üdülıingatlanok vízfogyasztásának figyelembe vehetı
átalánymennyiségei
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2.

3.
4.
5.
6.

4

beépített ingatlanok (telkek)
udvari csappal
épületen belüli, de lakáson kívüli közös vízcsappal
mint 1.2, de lakáson kívüli közös vízöblítéses WC-vel
épületen belüli, lakásokon belüli vízcsappal
mint 1.4., de épületen belüli, lakáson kívüli közös vízöblítéses WC-vel
épületen belüli, lakásokon belüli vízcsappal és vízöblítéses WC-vel
épületeken belüli, lakásokon belüli vízcsapokkal, vízöblítéses WC-vel,
hagyományos főtéső (fürdıhengeres) fürdıszobával
mint 1.7, de hagyományos főtéső helyett egyedi, éjszakai áramfelvételes
vízmelegítıvel
mint 1.8, de központi melegvízellátással, illetıleg nem korlátozott főtéső
egyedi vízmelegítıvel
házikert locsolás
az ingatlan beépítetlen területe, de legfeljebb az ingatlan terület 50%ának alapulvételével
gépkocsimosás (tömlıvel)
állatállomány itatása számos állatonként
közkifolyókon fogyasztott víz átalánymennyisége 150 m-es körzetben
lakók száma szerint
a személyi tulajdonban álló - vállalkozáson kívüli - nyaralók, üdülık,
házikertek esetében az I/1-3. pontokban megállapított
átalánymennyiségek alapján évente összesen öt hónapra (májusszeptember hónapokra) kell az ivóvíz- és csatornadíjat felszámítani

Beillesztette az 1/2005. (II. 07.) sz. rendelet, hatályos 2005. 03. 01-tıl.

40 l/fı/nap
60 l/fı/nap
75 l/fı/nap
65 l/fı/nap
80 l/fı/nap
95 l/fı/nap
120 l/fı/nap
150 l/fı/nap
180 l/fı/nap

1 l/m2/nap
400 l/szgk/hó
40 l/db/nap
30 l/fı/nap

