Ádánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének
13/ /2016. ( VII.29. ) önkormányzati rendelete
a talajterhelési díjról
Ádánd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi
LXXXIX. Törvény 26. § (4) bekezdése szerinti felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk. (1)
bekezdésének a.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbiakat rendeli el:
I. Fejezet
A rendelet hatálya
A rendelet személyi hatálya arra a kibocsátóra terjed ki, aki Ádánd község közigazgatási területén a
műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá és helyi vízgazdálkodási hatósági
engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelvezetést, ideértve az egyedi zárt szennyvíztározót is,
alkalmaz (a továbbiakban: „kibocsátó”). Amennyiben a közcsatornát év közben helyezik üzembe, a
díjfizetési kötelezettség a kibocsátót a közcsatorna üzembe helyezését követő 90. naptól terheli.
II. fejezet
A talajterhelési díj alapja, mértéke
2. §
(1) A talajterhelési díj alapja a szolgáltatott, vagy egyedi vízbeszerzés esetében a méréssel
igazolt felhasznált, illetve mérési lehetőség hiányában az átalány alapján meghatározott víz
mennyisége, csökkentve a külön jogszabály szerinti locsolási célú felhasználásra figyelembe
vett vízmennyiséggel. Az átalány a vízszolgáltatás díját megállapító, tárgyévben hatályos
jogszabályban meghatározott átalány értékével egyenlő.
(2) A talajterhelési díj alapja az (1) bekezdésben meghatározott víz mennyiség, csökkentve
azzal a számlákkal igazolt mennyiséggel, amelyet a kibocsátó szennyvíztárolójából olyan
arra feljogosított szervezettel szállíttat el, amely a folyékony hulladék jogszabályi előírások
szerinti elhelyezését igazolja.
(3) A fizetendő éves talajterhelési díj összege az A x E x T szorzattal egyenlő, ahol
A
az (2) bekezdés szerinti alap (m3)
E
az egységdíj, melynek értéke 1200,-Ft/m3
T
a területérzékenységi szorzó, amelynek értéke 1,5
A talajterhelési díj fajlagos értéke: 1 m3 x 1200,-Ft/m3x 1,5 = 1800,-Ft/m3.
III fejezet
Egyes eljárási szabályok
3. §
(1) A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó
talajterhelési díjat a kibocsátónak kell megállapítania, bevallania és megfizetnie (önadózás) a
tárgyévet követő év március 31-ig a helyi adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon.
(2) A talajterhelési díjat évente két részletben, március 15-éig és szeptember 15-éig kell megfizetni.
(3) A kibocsátó fizetési kötelezettségének keletkezéséről, módosulásáról vagy megszűnéséről az

erre okot adó tény, körülmény bekövetkezésétől számított 15 napon belül köteles bejelentést tenni
az önkormányzati adóhatóságnál.
(4) A kibocsátó – a természetes személy kivételével – köteles olyan nyilvántartást vezetni, amelyből
a díjfizetés alapja, valamint mértéke telephelyenként megállapítható.
(5) A kibocsátók azonosítása és ellenőrzése érdekében a víz szolgáltatója az önkormányzati
adóhatóság felé adatszolgáltatásra köteles:
a. minden év február 28. napjáig a kibocsátók részére az előző évben szolgáltatott,
valamint a locsolási célú felhasználásra figyelembe vett vízmennyiségről,
b. minden negyedévet követő hónap 5. napjáig a kibocsátók körében bekövetkezett
változásokról.
(6) A (3) bekezdés szerinti adatszolgáltatással összefüggő személyes adatokat a kibocsátó
azonosítására és a bevallások ellenőrzésére használhatja fel az önkormányzati adóhatóság.
(7) A talajterhelési díjat Ádánd Község Önkormányzata Talajterhelési díj beszedési számlája javára
kell megfizetni.
Kedvezmények
5. §
2017. évben augusztus 1-jétől december 31-éig minden természetes személy 80 % kedvezményben
részesül.
Mentességek
6. §
(1) Kérelemre, tárgyévre mentesíthető a talajterhelési díj megfizetése alól a természetes
személy kibocsátó
a) akinek a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a
kérelem benyújtásakor érvényes öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
100 %-át, vagy
b) aki egyedülálló és jövedelme nem haladja meg a kérelem benyújtásakor érvényes
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegnek 150 %-át, vagy
c) aki 70. évét betöltötte és egyedül, vagy szintén 70. életévét betöltött házastársával él.
(2) Tárgyévre mentességben részesül az a kibocsátó, akinek méréssel igazolt éves
vízfogyasztása nem haladja meg a 15 m3-t.
(3) Tárgyévre mentességben részesül az a kibocsájtó, ahol a szennyvízcsatorna-hálózatra törtnő
rácsatlakozása műszakilag megvalósítható, de csak kerti csappal rendelkezik, és az
ingatlanban nincs fürdőszoba.
(4) A 2016. évi és 2017. július 31-éig felhasznált vízfogyasztás után 100 %-os talajterhelési
díjkedvezményt kap az a lakossági és nem lakossági kibocsátó, aki/amely legkésőbb 2017.
július 31-éig a szennyvízcsatorna-hálózatra rácsatlakozik és ezt írásos nyilatkozatban
vállalja.
(5) Amennyiben a (4) bekezdésben meghatározott határidőig a Drv Zrt nem igazolja vissza a
helyi adóhatóság megkeresésére a rácsatlakozás tényét, úgy a 2016. évi fogyasztási
adatokkal és a törvényben meghatározott egységdíjjal kerül megállapításra a talajterhelési
díj.

(6) Az (1) - (3) bekezdésben említett mentességek csak magánszemély adóalanyokra
vonatkoznak. Jogosult adóalany a mentességre vonatkozó igényét, kérelmét legkésőbb a
tárgyév március 31-ig nyújthatja be az azt igazoló dokumentumok csatolásával.
7. §
(1) A rendelet alkalmazásában jövedelemnek minősül a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés a) pontja szerinti jövedelem.
(2) A rendeletben meghatározott kedvezményekre és mentességekre vonatkozó kérelmeket az
önkormányzati adóhatósághoz kell benyújtani.
(3) Az önkormányzati adóhatóság dönt a rendeletben meghatározott kedvezményekre és
mentességekre vonatkozó beadott kérelmekről.
IV. fejezet
Záró rendelkezések
8. §
(1) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi
LXXXIX. Törvény, valamint az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. Törvény, továbbá az
ágazati jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.
(2) E rendelet 2016. november 1-jén lép hatályba.

Ádánd, 2016.július 29.

Szatmári Kornélia
polgármester

Baumann Anita Gabriella
jegyző

Kihirdetési záradék:
Kihirdetve az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2014. (XI.21.)
önkormányzati rendelet 34.§ (6) bekezdése szerint a Hivatal Hirdetőtábláján való kifüggesztéssel
2016.július 29-én.
Baumann Anita Gabriella
jegyző

1. melléklet
Talajterhelési díjfizetési kötelezettség bevallása
(magánszemély részére)

Fizetésre kötelezett neve: ……………………………………………………………………..…...
Lakcím: ………………………………………………………….Tel.: …………………………...
Születési helye: …………………………………………… Ideje: ………………………………..
Anyja neve: ………………………………………….. Adóazonosító jel: ……………………….
Szennyvízkibocsátás helye: ………………………………………………………………………..
Talajterhelési díj megállapítása:
Díjfizetésre
kötelezett tölti ki
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Mérőórán mért víz mennyisége

m3

20..…. év ….. hó 1-től 20..…. év ….. hó …..-ig.
Locsolási célú felhasználásra figyelembe vett víz
mennyiség
m3
Igazoltan elszállított szennyvíz mennyisége
m3
Talajterhelési díj alapja (A)
m3
Talajterhelési díj mértéke (D)
1800,-Ft/m3
Éves talajterhelési díj (AxD)
Ft
Igénybe vehető kedvezmény csatolt melléklet
alapján
Igénybe vehető mentesség
Fizetendő talajterhelési díj

Ádánd, …. év. …………… hó …… nap

Ft
Ft
Ft

Adóhatóság
tölti ki

……………………………
aláírás

2. melléklet
Talajterhelési díjfizetési kötelezettség bevallása
(nem magánszemély részére)

Fizetésre kötelezett vállalkozó,cég neve: …………………………………………………………
Székhely, telephely: ……………………………………………………………………………...
Képviselőjének neve: ………………………………………….. Tel.: ………………………….
Cégbejegyzés száma: ………………………………………. Adószáma: ……………….…......
Szennyvízkibocsátás helye: ……………………………………………………………….……..

Talajterhelési díj megállapítása:
Díjfizetésre
kötelezett tölti ki
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Mérőórán mért víz mennyisége

Adóhatóság
tölti ki

m3

20..…. év ….. hó 1-től 20.…. év ….. hó …..-ig.
Locsolási célú felhasználásra figyelembe vett víz
mennyiség
m3
Igazoltan elszállított szennyvíz mennyisége
m3
Talajterhelési díj alapja
m3
Talajterhelési díj mértéke
…..... Ft/m3
Fizetendő talajterhelési díj
Ft

Ádánd, …......év …………… hó …… nap

……………………………
aláírás

