VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSÉNEK
32/2014. (VI.30.) önkormányzati rendelete
a talajterhelési díjról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a környezetterhelési
díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 26. § (4) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján,
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 13.§(1)
bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
1.§ (1) A rendelet hatálya Veszprém Megyei Jogú Város közigazgatási területén
helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó engedélyezés alapján
szennyvízelhelyezést alkalmazóra (továbbiakban: kibocsátó) terjed ki, aki
a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá.
(2) 1.Kibocsátó a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény
(továbbiakban: Ktdt.) szerinti kibocsátó.
2.Műszakilag rendelkezésre álló közcsatorna: amely lehetővé teszi –
műszaki kialakításánál, elhelyezkedésénél fogva – a rácsatlakozást.

2.§ (1) A talajterhelési díj fizetési kötelezettség megállapítására, bevallására és
megfizetésére Ktdt. rendelkezései az irányadóak.
(2) A talajterhelési díjat az adóbevallás benyújtásával egyidejűleg kell
megfizetni Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Talajterhelési
Díj 11748007-15430001-03920000 számú beszedési számla javára
3.§ A szennyvíz-csatorna üzemeltetője a kibocsátó azonosítása és ellenőrzése
érdekében adatot szolgáltat:
a) tárgyévet követő év március 15. napjáig a kibocsátók azonosításához
szükséges adatokkal a kibocsátóknak a tárgyévben szolgáltatott
vízmennyiségről, korrigálva a külön jogszabály szerint figyelembe vett
locsolási célú kedvezmény mennyiségével,
b) a negyedévet követő hónap 10. napjáig a közcsatornára való rácsatlakozók
köréről, valamint a kibocsátók körében történt változásról.

4.§ A vízmennyiség mérővel nem rendelkező kibocsátó vízfelhasználásának
átalányát a rendelet 1. melléklete alapján kell meghatározni.
5.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlésének a talajterhelési díjról szóló 68/2004. (IX.20.)
önkormányzati rendelete.

Porga Gyula s.k.
polgármester

dr. Mohos Gábor s.k.
jegyző

A rendelet kihirdetésének napja: 2014. június 30.

1. melléklet a talajterhelési díjról szóló 32/2014.(VI.30.) önkormányzati
rendelethez
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

1.8
1.9

Beépített ingatlanok (telkek)
udvari csappal
épületen belüli, de lakáson kívüli közös
vízcsappal vízöblítéses WC nélkül
mint 1.2, de lakáson kívüli közös vízöblítéses
WC-vel
épületen belüli, lakásokon belüli vízcsappal
vízöblítéses WC nélkül
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
fűtésű
(fürdőhengeres) fürdőszobával
mint 1.7, de hagyományos fűtésű helyett egyedi,
éjszakai áramfelvételes vízmelegítővel
mint 1.8, de központi melegvízellátással, illetőleg
nem korlátozott fűtésű egyedi vízmelegítővel

20 l/fő/nap
60 l/fő/nap
75 l/fő/nap
65 l/fő/nap
80 l/fő/nap
95 l/fő/nap
120 l/fő/nap
150 l/fő/nap
180 l/fő/nap

