Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete
7/2008. (II. 18.) ÁKt. rendelettel, és a 3/2012. (III. 02.) önkormányzati rendelettel módosított
11/2007. (VIII. 23.) ÁKt. rendelete
a talajterhelési díjról
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi
LXXXIX. tv. (a továbbiakban: Ktd.) 21/A. § (2) és a 26. § (4) bekezdésekben kapott
felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:
„A rendelet hatálya1
1. §
E rendelet hatálya kiterjed Ártánd Község közigazgatási területén minden természetes
személyre, jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre (a továbbiakban:
kibocsátó), aki/amely talajterhelési díj fizetésére kötelezett.
2

A talajterhelési díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki a műszakilag rendelkezésre
álló közcsatornára nem köt rá és helyi vízgazdálkodási hatósági, illetve vízjogi engedélyezés
hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést, ideértve az egyedi zárt szennyvíztározót is,
alkalmaz.”
2. §
(1) Díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli, akinek a nevén a fogyasztásmérő (vízóra)
van.
(2) Amennyiben a vízóra átírása nem történt meg a tényleges felhasználó nevére, a díjfizetésre
a tényleges felhasználó(k) köteles(ek).
(3) Több felhasználó esetén a talajterhelési díjat a vízdíjfizetés arányában kell megfizetni.
A talajterhelési díj mértékének meghatározása
3. §
(1) A talajterhelési díj mértékét a talajterhelési díj (2) bekezdésben meghatározott alapja, a (3)
bekezdésben meghatározott egységdíj, valamint a település közigazgatási területére
vonatkozó területérzékenységi szorzó (Ártánd község esetében ez a szorzó 1,5) szorzata
határozza meg.
(2) 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 víz mennyiségével.
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Módosította: 7/2008. (II. 18.) ÁKt. rendelet 1. §-a, hatályos: 2008. február 18. napjától, a rendelet előírásait a
hatályba lépés napján folyamatban lévő, első fokon még el nem bírált ügyekben is alkalmazni kell.
2
A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 11. § (1) bekezdésének szó szerinti átvétele.

(3) 3A talajterhelési díj egységdíjának mértéke: 120 Ft/m3.
(4) Amennyiben mérési lehetőség hiányában a ténylegesen felhasznált vízmennyiség pontosan
nem állapítható meg, úgy a talajterhelési díj alapját az (5) bekezdés szerint meghatározott
általány alapján kell megállapítani.
(5) A (4) bekezdés szerinti általány mértékét a hasonló adottságú ingatlanok vonatkozásában a
tárgyévet megelőző évre adott bevallásokban szereplő vízmennyiség átlagában kell
meghatározni. Az általány mértékéről a helyi önkormányzati adóhatóság (a továbbiakban:
Adóhatóság) a tárgyév december 31. napjáig tájékoztatja a kibocsátót.
4. §
A talajterhelési díj alapja csökkenthető azzal a számlákkal igazolt mennyiséggel, amelyet a
kibocsátó szennyvíztárolójából, olyan arra feljogosított szervezettel szállíttat el, amely a
folyékony hulladék jogszabályi előírások szerinti elhelyezését igazolja.
5. §
(1) Nem terheli díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót, aki külön jogszabályok szerint
egyedi szennyvízelhelyezési kislétesítményt, illetve egyedi szennyvíztisztító
kisberendezést alkalmaz és a kibocsátás közvetlen környezetében a kibocsátó által
létesített megfigyelő objektumban a talajjal kapcsolatban lévő felszín alatti vízben a
kibocsátó által évente vizsgált nitrát, ammónium, szulfát, klorid tartalom egyik komponens
tekintetében sem haladja meg 20 %-kal a 2005. évben, illetve a közcsatorna üzembe
helyezését követő hónapban végzett alapállapot felmérés keretében mért értékeket.
(2) Az (1) bekezdés szerinti felmérés eredményét a kibocsátó köteles öt évig megőrizni és
ellenőrzés esetén az adóhatóság rendelkezésére bocsátani.
A díjfizetési kötelezettség keletkezése, megszűnése
6. §
(1) A díjfizetési kötelezettség – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a települési
vízvezeték-hálózatra való rácsatlakozás (vízmérőóra üzembehelyezés) napján keletkezik.
(2) Amennyiben a közcsatornát év közben helyezik üzembe, a díjfizetési kötelezettség a
kibocsátót a közcsatorna üzembe helyezését követő 90. naptól terheli.
(3) A díjfizetési kötelezettség megszűnik:
a) a vízvezeték-hálózatról való vízhasználat megszüntetése (vízóra leszerelés) napján,
b) a közcsatorna-hálózatra való rákötés napján.
(4) A kibocsátó személyében történő évközi változást (új fogyasztó, illetve fogyasztásmérő
tulajdonos) a Biharkeresztesi Városgazdálkodási és Szolgáltató Kht-hoz (a továbbiakban:
Szolgáltató) való bejelentés napjától kell figyelembe venni (a régi tulajdonos kötelezettsége
megszűnik, az új tulajdonosnak kötelezettsége keletkezik).
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Hatályon kívül helyezte: 3/2012. (III.02.) önkormányzati rendelet 1. §-a, visszamenőleg, 2012. február 1.
napjától

(5) A kibocsátónak a talajterhelési díjfizetési kötelezettség keletkezését, változását, illetve
megszűnését 15 napon belül be kell jelentenie az Adóhatósághoz.
A díjfizetési kötelezettség bevallása és a díj megfizetése
7. §
(1) A talajterhelési díjat a kibocsátónak kell megállapítania, az erre a célra rendszeresített melléklet szerinti - nyomtatványon bevallania és megfizetnie (önadózás) a tárgyévet követő
év március 31-éig.
(2) Ha a kibocsátó több telephelyet működtet, vagy ingatlannal rendelkezik, bevallásában az
adatokat telephelyenként, illetve ingatlanonként tünteti fel.
(3) A kibocsátó köteles olyan nyilvántartást vezetni, amelyből a díjfizetés alapja, valamint
összege telephelyenként megállapítható.
(4) A kibocsátó a talajterhelési díjat Ártánd Község Önkormányzat 11738101-1537525606910000 számú „talajterhelési díj” bevételi számla javára fizeti be.
Adatszolgáltatás
8. §
A talajterhelési díj bevallások ellenőrzéséhez a közszolgáltató az alábbi adatokat szolgáltatja:
a)

A tárgyévi adatokat: érintett ingatlanok azonosító adatait, az ivóvíz díj fizető adatait,
az ingatlanra számlázott ivóvíz éves mennyiségét az ivóvízvezeték meghibásodása
következtében elszivárgott víz és a külön vízmérőn mért locsolási célú víz
mennyiségének levonásával, a tárgyévet követő év január 20-ig.

b)

A szennyvízcsatornára történt rákötések pontos időpontját, a fogyasztói bejelentések
alapján és az ezen időpontot megelőző töredék év vízfelhasználását, a locsolóvíz
levonásával az év során folyamatosan, a rákötést követő hónap 20. napjáig.
Záró rendelkezések
9. §

(1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
(2) A kibocsátó 2007. évben a jogszabály alapján megállapított talajterhelési díj 75 %-át,
2008. évben 90 %-át, 2009. évtől 100 %-át köteles megfizetni.
(3) A jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Ktd. és az adózás rendjéről szóló
törvény rendelkezései az irányadók.
Ártánd, 2007. augusztus 22.
Benkő Sándor sk.
polgármester
Záradék:
Kihirdetve: 2007. augusztus ...
dr. Nagy Csaba
mb. körjegyző

dr. Nagy Csaba sk.
mb. körjegyző

Melléklet a 11/2007. (VIII. 23.) ÁKt. rendelethez

BEVALLÁS
talajterhelési díjhoz
……... évről
Benyújtandó a szennyvízelhelyezés helye szerinti települési önkormányzati adóhatósághoz a tárgyévet követő év március 31-ig.

I. A díjfizető (kibocsátó):
Neve (cégneve):
Születési helye:

év

Ideje:

hó

nap

Anyja születési családi és utóneve:
-

Adószáma:

-

Adóazonosító jele:

-

Statisztikai számjele:

-

város
község

Lakóhelye:
Közterület
neve

Közterület
jellege

hsz.

ép.

lh.

ajtó

em.
város
község

Levelezési címe:
Közterület
neve

Közterület
jellege

hsz.

ép.

lh.

ajtó

em.

II. A díjfizetéssel érintett ingatlan:
város
község

Lakóhelye:
Közterület
neve

Helyrajzi száma:

/

/

Közterület
jellege

/

hsz.

ép.

lh.

ajtó

em.

.

III. Az ingatlan tulajdonosának (Akkor kell kitölteni, ha nem azonos a díjfizetővel)
Neve (cégneve):
Születési helye:

év

Ideje:

hó

nap

Anyja születési családi és utóneve:
város
község

Levelezési címe:
Közterület
neve

Közterület
jellege

hsz.

ép.

lh.

em.

ajtó

IV. A díjfizetéssel érintett ingatlan:
1. A felhasznált (vízmérő alapján mért) vízmennyiség a tárgyévben:

___________m3

(Ha vízmérő nem áll rendelkezésre, akkor az önkormányzat rendelete szerint általány-vízmennyiséget kell beírni!)

2. Külön jogszabály alapján a locsolásra felhasznált vízmennyiség

___________m3

3. Szennyvízszállításra feljogosított szervezet által igazoltan elszállított szennyvíz mennyisége:

___________m3

4. A talajterhelési díj alapja (1. sor csökkentve a 2., 3. sorok összegével)

___________m3

5. A talajterhelési díj mértéke (Az önkormányzati adóhatóságnak kell előzetesen beírni!)

_________Ft/m3

6. A számított talajterhelési díj: (4. sor * 5. sor * 0,2)

___________m3

7. Fizetendő talajterhelési díj:

___________Ft

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

helység

év

hó

nap

P.H.

Az adózó vagy képviselője (meghatalmazottja)
aláírása

