EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
6/2012. (II.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL
(Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg)
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003.
évi LXXXIX. törvény 21/A.§ (2), valamint 26.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján,
Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
9/2011.(III.24.) önkormányzati rendelet 1. melléklet II. 2.13 pontjában meghatározott
feladatkörében eljáró Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság; és
Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
9/2011.(III.24.) önkormányzati rendelet 1. melléklet III. 3.1.4 pontjában meghatározott
feladatkörében eljáró Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Közbeszerzési Bizottság
véleményének kikérésével,
a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8.§ (1) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§ A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó
talajterhelési díj (a továbbiakban: talajterhelési díj) mértéke a környezetterhelési díjról
szóló 2003. évi LXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ktd.) 12.§ -a szerinti 1200 Ft/ m3
egységdíj és a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő
települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII.25.) KvVM rendelet szerinti fokozott
érzékenységű területekhez tartozó 3,0-s területérzékenységi szorzó alapján 3600 Ft/m3.
2.§ Mérési lehetőség hiányában a fogyasztott vízmennyiséget az állami tulajdonú közüzemi
vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg az állami tulajdonú közüzemi csatornamű
használatáért fizetendő díjakról szóló 47/1999. (XII.28.) KHVM rendelet 2. mellékletében
foglaltak szerint kell meghatározni.
3.§ A kibocsátó a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörhöz kapcsolódó talajterhelési díjat az
önkormányzati adóhatósága 12037805-00113009-01700002 számú számla javára fizeti
meg.
4.§ (1) A kibocsátó a díjfizetési kötelezettségről évente a Ktd. 21/A.§ (1) bekezdésében
maghatározott határidőig bevallást, illetve a szennyvízhálózatra történő rácsatlakozást
követő 30 napon belül záróbevallást tesz az 1. melléklet szerinti nyomtatványon, az
abban feltüntetett adatokkal. 1A 2012. évről szóló bevallást a 2. melléklet szerinti
nyomtatványon kell teljesíteni.
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A bevallás a rendelet mellékletét képező nyomtatvány mellett az önkormányzati
adóhatóságok által rendszeresíthető bevallási, bejelentési nyomtatványok tartalmáról
szóló 35/2008.(XII.31.) PM rendelet 9. melléklete szerinti tartalmú nyomtatványon is
teljesíthető.
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Kiegészítette a 14/2012.(IV.26.) önkormányzati rendelet 1.§ (1) bekezdése, hatályos 2012. április 27. napjától.
Kiegészített bekezdés a 14/2015.(VIII.10.) önkormányzati rendelet 1.§-a alapján, hatályos 2015. szeptember
10. napjától.
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(2) A kibocsátó köteles a vízfogyasztást, illetve a szennyvíz elszállítást igazoló számlákat a
tárgyévet követő 5. év végéig megőrizni, és ellenőrzés esetén bemutatni.
(3) A bevallásban feltüntetett adatokat az adóhatóság a közműves ivóvíz szolgáltatója által
biztosított adatok alapján ellenőrzi.
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(4) A közműves ivóvíz-szolgáltatója a tárgyévet követő év február 28-ig szolgáltat adatot
kibocsátónként a tárgyévi felhasznált ivóvíz, valamint a vízvezeték meghibásodása
miatt elszivárgott víz mennyiségéről. A közműves ivóvíz-szolgáltatója a 2012. évi
kibocsátónkénti felhasznált ivóvíz mennyiségéről a díjváltozás időpontjához
igazodóan arányosítással tesz eleget az adatszolgáltatásnak.

(5) A közműves ivóvíz-szolgáltatója az új építésű szennyvízcsatorna-hálózatról, az
üzembe-helyezést követő 30 napon belül adatot szolgáltat.
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5.§(1) Mentes a talajterhelési díj megfizetése alól az a kibocsátó, akinek a közszolgáltató
által igazolt Ktd. 12.§ (2) bekezdése, és 14.§-a figyelembe vételével megállapított
éves vízfogyasztása nem haladja meg a 24 m3-t.
(2) A kibocsátót 90%-os talajterhelési díjkedvezmény illeti meg, amennyiben a
közszolgáltató által igazolt Ktd. 12.§ (2) bekezdése, és 14.§-a figyelembe vételével
megállapított éves vízfogyasztása meghaladja az (1) bekezdésben szereplő mértéket,
de nem haladja meg a 100 m3-t.
(3) A kibocsátót 80%-os talajterhelési díjkedvezmény illeti meg, amennyiben a
közszolgáltató által igazolt Ktd 12.§ (2) bekezdése, és 14.§.a figyelembe vételével
megállapított éves vízfogyasztása meghaladja a (2) bekezdésben szereplő mértéket,
de nem haladja meg a 150 m3-t.
(4) Amennyiben a kibocsátó közszolgáltató által igazolt Ktd. 12.§ (2) bekezdése, és 14.
§-a figyelembevételével megállapított éves vízfogyasztása meghaladja a (3)
bekezdésben szereplő mértéket, a kibocsátó a talajterhelési díj 100 %-ának
megfizetésére köteles.
(5) Az (1),(2),(3) bekezdésben szereplő díjmentességre, illetve díjkedvezményre jogosult
a talajterhelési díj megfizetése alól a rákötés évében az a kibocsátó, aki a műszakilag
rendelkezésre álló közcsatornára ráköt, és a rákötés időpontjában az éves
vízfogyasztása az (1),(2), illetve (3) bekezdésben szereplő mértéket nem haladja meg.
(6)5 Mentes a talajterhelési díj megfizetése alól a csőtörés miatt elfolyt, és a
közszolgáltató által a 4.§ (4) bekezdés szerint igazolt víz mennyisége.

6.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
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7.§ E rendelet rendelkezéseit 2013. január 1. napjától kell alkalmazni.

Vártás József s.k.
jegyző

Molnár Oszkár s.k.
polgármester
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Módosította a 14/2012.(IV.26.) önkormányzati rendelet 1.§ (2) bekezdése, hatályos 2012. április 27. napjától.
Módosította a 13/2013.(IV.26.) önkormányzati rendelet 1.§-a, hatályos 2013. április 27. napjától.
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Kiegészített bekezdés a 14/2015.(VIII.10.) önkormányzati rendelet 1.§-a alapján, hatályos 2015. szeptember
10. napjától.
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Módosította a 13/2013.(IV.26.) önkormányzati rendelet 3.§-a, hatályos 2013. április 27. napjától.
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Záradék:
A 14/2012.(IV.26.) módosító önkormányzati rendelet 2012. április 26-án kihirdetésre került.
A rendelet hatályba lépésének napja: 2012. április 27.
A 23/2012.(VII.19.) módosító önkormányzati rendelet 2012. július 19-én kihirdetésre került. A
rendelet hatályba lépésének napja: 2012. július 20.
A 13/2013.(IV.26.) módosító önkormányzati rendelet 2013. április 26-án kihirdetésre került.
A rendelet hatályba lépésének napja: 2013. április 27.
A 14/2015.(VIII.10.) módosító önkormányzati rendelet 2015. augusztus 10-én kihirdetésre
került. A rendelet hatályba lépésének napja: 2015. szeptember 10.
Edelény, 2015. augusztus 10.
Vártás József
jegyző
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1. melléklet a 6/2012.(II.16.) önkormányzati rendelethez

Határidő: 201... március 31.
Benyújtás, postára adás napja: ……………………

BEVALLÁS
A 201.. évi az önkormányzati adóhatóság felé teljesítendő talajterhelési díj fizetési kötelezettségről

Magánszemély kibocsátó
1. Neve: ………………….…………………..………….. Leánykori neve: ………....…………….………………………………..
2. Születési hely és idő: …………...………………………………….....……..………………………………………………………..
Anyja neve: …...………….…………...…………………………………..…..…………………………………………………………..
3. Adóazonosító jele: …….…………………..………..…………………………………………………………………………………..
4. Lakcíme: ………………………………….……………..……....…………………………………………………………………………..
Kibocsátó hely címe: ……...…….……………….……………………...…………………………………………………………….

Nem magánszemély kibocsátó
1. Neve, elnevezése: ……………………...…………………..………………………………………………………………………..
rövidített cégneve: …….………………..…………………………………………………………………………………………..
2. Adószáma: ……………..……………………………. Cégjegyzék szám:…………...…………………………………………
Statisztikai számjele: …….………….……………………………………………..……………………………………………….
3. Címe: székhelye.…………………….……………………………………………..…………………………………………………..
telephelye……………………...…..………………………………………………………………………………………….
4. Kibocsátó hely címe. …………………………………..…………………………………………………………………………….
5. Képviselőjének neve, címe, telefonszáma: …………………………………………........................................
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Módosította a 13/2013.(IV.26.) önkormányzati rendelet 2.§-a, hatályos 2013. április 27. napjától.
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Bevallási időszak: 201 ……....……………től 201……….………………-ig
Talajterhelési díj számítása:
……………..………… m3

1. A kibocsátó által fogyasztott teljes vízmennyiség

2. Díjalap csökkentő tényezők:
- locsolási célú felhasználás (vízszolgáltató igazolása alapján)
……………..………… m3
- szennyvíztárolóból elszállított, számlákkal igazolt mennyiség, melyet olyan arra
feljogosított szervezet szállított el, amely a folyékony hulladék jogszabályi előírások
szerinti elhelyezését igazolja
……………..………… m3
……………..………… m3
3.600.-Ft/ m3

3. Díjfizetési alap- kibocsátott szennyvíz (1-2) (A)
Talajterhelési díj egységdíjának mértéke
(M)
4. Számított talajterhelési díj összege: (AxM)….m3x3.600,-Ft)

..…………..…………Ft

5. Önkormányzat rendeletével biztosított mentesség összege: (4.)
(Amennyiben az éves díjfizetési alap a 24 m3-t nem haladja meg
a teljes számított talajterhelési díj összege.)
6. Önkormányzat rendeletével biztosított kedvezmény összege:(4.x0,9)
(Amennyiben az éves díjfizetési alap a 100 m 3-t nem haladja meg
a számított díj 90 %-a.)
7. Önkormányzat rendeletével biztosított kedvezmény összege:4.x0,8)
(Amennyiben az éves díjfizetési alap a 150 m3-t nem haladja meg
a számított díj 80 %-a.)

…………..…………..Ft

8. Fizetendő talajterhelési díj: (4.-5.) vagy (4.-6.), vagy (4.-7.)

………………………..Ft

…………...………….Ft

…………..………….Ft

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

Edelény, 201... ……………………….
………………………………..
tulajdonos, kibocsátó aláírása
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2. melléklet a 6/2012.(II.16.) önkormányzati rendelethez

Határidő: Rácsatlakozást követő 30 nap, illetve 2013. március 31.
Benyújtás, postára adás napja: ……………………

BEVALLÁS
A 2012. évi az önkormányzati adóhatóság felé teljesítendő talajterhelési díj fizetési
kötelezettségről
Magánszemély kibocsátó

2. Neve: ………………….….……. Leánykori neve: ………....…………….………….
2. Születési hely és idő: …………...………………………………….....……..…………
Anyja neve: …...………….…………...…………………………………..…..……….
3. Adóazonosító jele: …….…………………..………..…………………………………
4. Lakcíme: ………………………………….……………..……....…………………….
Kibocsátó hely címe: ……...…….……………….……………………...…………….
Nem magánszemély kibocsátó
1. Neve, elnevezése: ……………………...…………………..………………………..
rövidített cégneve: …….………………..……………………………………………
2. Adószáma: ……………..………………… Cégjegyzék szám:…………...…………
Statisztikai számjele: …….………….……………………………………………..…
3. Címe: székhelye.…………………….……………………………………………..…
telephelye……………………...…..…………………………………………..
4. Kibocsátó hely címe. …………………………………..…………………………….
5. Képviselőjének neve, címe, telefonszáma: …………………………………………...
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Kiegészítette a 14/2012.(IV.26.) önkormányzati rendelet 5.§-a, hatályos 2012. április 27. napjától.
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Bevallási időszak: 2012. január 1-től 2012 február 16-ig.
Talajterhelési díj számítása:
1. A kibocsátó által fogyasztott teljes vízmennyiség
………… m3
2. Díjalap csökkentő tényezők:
- locsolási célú felhasználás (vízszolgáltató igazolása alapján)
………… m3
szennyvíztárolóból elszállított, számlákkal igazolt mennyiség, melyet olyan arra
feljogosított szervezet szállított el, amely a folyékony hulladék jogszabályi előírások szerinti
elhelyezését igazolja
………… m3
3. Díjfizetési alap (1-2)

………… m3

(A)

360.-Ft/ m3

Talajterhelési díj egységdíjának mértéke (M)
4. Számított talajterhelési díj összege: (AxM)….m3x360,-Ft)

.…………Ft

5. Önkormányzat rendeletével biztosított mentesség összege: (4.)

…………..Ft

(Amennyiben az éves díjfizetési alap a 24 m3-t nem haladja meg
a teljes számított talajterhelési díj összege.)
7.

Fizetendő talajterhelési díj: (4.-5.)

…………..Ft

Bevallási időszak: 2012. február 17-től 2012…………….-ig
Talajterhelési díj számítása:
1. A kibocsátó által fogyasztott teljes vízmennyiség
………… m3
2. Díjalap csökkentő tényezők:
- locsolási célú felhasználás (vízszolgáltató igazolása alapján)
………… m3
szennyvíztárolóból elszállított, számlákkal igazolt mennyiség, melyet olyan arra
feljogosított szervezet szállított el, amely a folyékony hulladék jogszabályi előírások szerinti
elhelyezését igazolja
………… m3
3. Díjfizetési alap (1-2)

………… m3

(A)

3.600.-Ft/ m3

Talajterhelési díj egységdíjának mértéke (M)
4. Számított talajterhelési díj összege: (AxM)….m3x3.600,-Ft)

..…………Ft

5. Önkormányzat rendeletével biztosított mentesség összege: (4.)

…………..Ft

(Amennyiben az éves díjfizetési alap a 24 m3-t nem haladja meg
a teljes számított talajterhelési díj összege.)
6. Önkormányzat rendeletével biztosított kedvezmény összege: (4.x0,9)

.………….Ft

(Amennyiben az éves díjfizetési alap a 72 m3-t nem haladja meg
a számított díj 90 %-a.)
7.

Fizetendő talajterhelési díj: (4.-5.) vagy (4.-6.)

…………..Ft

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

Edelény, 201... ……………………….
………………………………..
tulajdonos, használó aláírása
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