Alsónána – Sárpilis Községek Körjegyzője
Tájékoztató a talajterhelési díjjal kapcsolatban
A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. Törvény 11. §. (1) bekezdése
értelmében díj fizetésére az a személy kötelezett, aki a műszakilag rendelkezésre álló
közcsatornára nem köt rá, illetve egyedi zárt szennyvíztárolót alkalmaz.
2012. február 01. napjától a törvényben előírt díj összege jelentősen módosult, ugyanis a
talajterhelési díj egységdíjának mértéke az eddigi 120,- Ft/m3-ről 1.200,- Ft/m3-re
emelkedett.
Ezt a díjat azonban még meg kell szorozni a községünkben érvényes területérzékenységi
szorzóval, ami esetünkben 1,5 (a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken
lévő települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII.25.) KVVM rendeletalapján).
A talajterhelési díj 2012. február 01-től Alsónána és Sárpilis községekben tehát
1.800,- Ft /m3 lett.
A talajterhelési díj alapja a mért, illetve mérési lehetőség hiányában az átalány alapján
meghatározott vízmennyisége, amit csökkenthető azzal a számlákkal igazolt mennyiséggel,
amelyet az érintett szennyvíztárolójából olyan, arra feljogosított szervezettel szállíttatott el,
amely a folyékony hulladék jogszabályi előírások szerinti elhelyezését igazolja. Ilyen
tevékenység végzésére községeinkben a Dél-Tolna Kft-nek, és jelenleg csak egy
vállalkozásnak van engedélye, DPT Bt-nek (tel: 70-9410156 vagy 70-3810648).
Amennyiben tehát a szippantást más személlyel végeztetik el, az így szippantott szennyvíz
mennyisége nem fogja csökkenteni a talajterhelési díj alapját.
Az éves talajterhelési díj összegét az év folyamán felhasznált vízmennyiség és az 1800,Ft/m3 talajterhelési egységdíj szorzata határozza meg.
Felhívjuk érintettek figyelmét, hogy a talajterhelési a kibocsátónak kell megállapítania,
bevallania és megfizetnie (önadózás), a tárgyévet követő március 31-ig. Azaz az ez évi
bevallásunk a 2011. évre vonatkozik.
Az emelt összeggel történő bevallás csak 2013. március 31-el fog élni, és 2012-re fog
vonatkozni.
Alsónána, 2012. március 19.
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Kitöltési tájékoztató

*
Ebben a pontban a bevallás benyújtását megelőző év teljes a Dél-Tolna Közmű Üzemeltető és
Szolgáltató Kft. Által kiszámított ivóvíz fogyasztását kell feltüntetni.
**
A talajterhelési díj alapja csökkenthető azzal a számlákkal igazolt vízmennyiséggel, amelyet a
szennyvíztárolóból (szennyvízaknából), olyan arra feljogosított szervezettel szállíttatott el
(Dél-Tolna Közmű Üzemeltető és Szolgáltató Kft.,…………….), amely a folyékony hulladék
(szennyvíz) jogszabályi előírások szerinti elhelyezését igazolja.
***
A talajterhelési díj fizetésére kötelezett kibocsátó a 2004. évben az e törvény alapján
megállapított talajterhelési díj 20%-át, 2005. évben 20%-át, 2006. évben 50%-át, 2007. évben
75%-át, 2008. évben 90%-át, 2009. évtől 100%-át köteles megfizetni.
****
Amennyiben az előző évről esetleg túlfizetés keletkezik, nyilatkozzon arról, hogy kéri-e
ennek az összegét a következő díjba beszámítani, vagy a túlfizetés visszafizetését kéri.
*****
Csak annak kell ezt a pontot kitöltenie akinek nem keletkezik a háztartásában házi
kommunális szennyvíz

Alsónána- Sárpilis Körjegyzőség
7147. Alsónána, Kossuth u. 27.
Tel/fax:74/430-374

Ügyfélfogadás:
Hétfő: 8-12 óráig 13-16.30 óráig
Szerda: 8-12 óráig 13-16 óráig
Péntek: 8-12 óráig

Tisztelt cím!
A talajterhelési díj BEVALLÁS-t, 2011. március 31-ig kérjük a Körjegyzőség Hivatalában
leadni.
A bevallásba beírtuk -a Dél-Tolna által kiküldött lista alapján- az Ön 2008. évi
vízfogyasztását, és kiszámoltuk a fizetendő díjat.
Amennyiben ez nem egyezik meg Dél-Tolna által kiküldött közüzemi díjszámlán feltüntetett
„ 2010. évi talajterhelési díj elszámolásához megadott” m3-rel, úgy azt a Dél Tolna KFT-nél
kell rendezni.
Tájékoztatom, amennyiben a megadott határidőig a bevallást nem juttatja vissza, az
idei évtől mulasztási bírság kivetésére kerül sor.
Alsónána, 2011. március 07.

Deák Katalin
főmunkatárs

Alsónána- Sárpilis Körjegyzőség
7147. Alsónána, Kossuth u. 27.
Tel/fax:74/430-374

Ügyfélfogadás:
Hétfő: 8-12 óráig 13-16.30 óráig
Szerda: 8-12 óráig 13-16 óráig
Péntek: 8-12 óráig

Tisztelt cím!
A talajterhelési díj BEVALLÁS-t, 2011. március 31-ig kérjük a Körjegyzőség Hivatalában
leadni.
A bevallásba beírtuk -a Dél-Tolna által kiküldött lista alapján- az Ön 2008. évi
vízfogyasztását, és kiszámoltuk a fizetendő díjat.
Amennyiben ez nem egyezik meg Dél-Tolna által kiküldött közüzemi díjszámlán feltüntetett
„ 2010. évi talajterhelési díj elszámolásához megadott” m3-rel, úgy azt a Dél Tolna KFT-nél
kell rendezni.
Tájékoztatom, amennyiben a megadott határidőig a bevallást nem juttatja vissza, az
idei évtől mulasztási bírság kivetésére kerül sor.
Alsónána, 2011. március 07.

Deák Katalin
főmunkatárs

Alsónána- Sárpilis Körjegyzőség
7147. Alsónána, Kossuth u. 27.
Tel/fax:74/430-374

Ügyfélfogadás:
Hétfő: 8-12 óráig 13-16.30 óráig
Szerda: 8-12 óráig 13-16 óráig
Péntek: 8-12 óráig

Tisztelt cím!
A talajterhelési díj BEVALLÁS-t, 2010. március 31-ig kérjük a Körjegyzőség Hivatalában
leadni.
A bevallásba beírtuk -a Dél-Tolna által kiküldött lista alapján- az Ön 2008. évi
vízfogyasztását, és kiszámoltuk a fizetendő díjat.
Amennyiben ez nem egyezik meg Dél-Tolna által kiküldött közüzemi díjszámlán feltüntetett
„ 2009. évi talajterhelési díj elszámolásához megadott” m3-rel, úgy azt a Dél Tolna KFT-nél
kell rendezni. Tájékoztatom, amennyiben a megadott határidőig a bevallást nem juttatja
vissza, az idei évtől mulasztási bírság kivetésére kerül sor.
Alsónána, 2010. március22.

Deák Katalin
főmunkatárs

