Orgovány Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének
18/2013.(XI.29.) önkormányzati rendelete
A talajterhelési díjról
Orgovány Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott hatáskörében eljárva, a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi
LXXXIX. törvény 21/A. § (2) bekezdésében és 26. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján az alábbi rendeletet alkotja:
Általános rendelkezések
1. § (1) E rendelet hatálya kiterjed Orgovány nagyközség közigazgatási területén minden
olyan természetes és jogi személyre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezetre (továbbiakban: kibocsátó), akit/amelyet a környezetterhelési díjról szóló
2003. évi LXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ktd.) 11. § (1) bekezdése alapján
talajterhelési díj fizetésének kötelezettsége terheli.
(2) Kibocsátó, aki a tulajdonát képező (vagy használatában álló) ingatlanon évi 500 m3 -t
meg nem haladó mennyiségű, kommunális jellegű szennyvizet helyez el és az
ingatlanához kapcsolódó közterület szakaszon van működő szennyvíz közműhálózat,
amelyet azonban nem vesz igénybe.
Díjfizetési kötelezettség
2. § (1) A kibocsátó a talajba jutatott szennyvíz minden m³-e után talajterhelési díjat köteles
fizetni.
(2) Talajterhelési díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki a műszakilag
rendelkezésre álló közműcsatornára nem köt rá és helyi vízgazdálkodási hatósági
jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezést alkalmaz.
A talajterhelési díj mé rtéke
3. § (1) A fizetendő éves talajterhelési díj (TTD) alapját és mértékét a Ktd. szerint az
egységdíj (E = a talajterhelési díj egységdíjának mértéke - a környezetterhelési díjról
szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján - 1.200,-Ft/m3), a
díjalap (A = a Ktd. rendelkezéseinek megfelelően a díjfizetés alapja egység - m3),
valamint a település közigazgatási területére vonatkozó területérzékenységi szorzó (T =
területérzékenységi szorzó, mely a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny
területeken levő települések besorolásáról szóló 27/2004.(XII.25.) KvVM rendelet
mellékletei alapján Orgovány nagyközség közigazgatási területére vonatkozóan: 1,5)
határozza meg, ahol TTD = E x A x T.
(2) A talajterhelési díj alapja a szolgáltatott, vagy egyedi vízbeszerzés esetében a
méréssel igazolt felhasznált, illetve mérési lehetőség hiányában a (4) bekezdésben
meghatározott átalány alapján meghatározott víz mennyisége, csökkentve a
8/2000.(X.18.) KöViM rendeletben foglaltak szerinti locsolási célú felhasználásra
figyelembe vett víz mennyiségével.

-2(3) A talajterhelési díj alapja csökkenthető azzal a számlákkal igazolt mennyiséggel,
amelyet a kibocsátó a szennyvíztárolójából olyan, arra feljogosított szervezettel
szállíttat el, amely a szippantott folyékony hulladék jogszabályi előírások szerinti
elhelyezését igazolja.
(4) Azon kibocsátók, akiknek a vízfelhasználása mérési lehetőség hiányában nem
állapítható meg a talajterhelési díj alapjaként 60 liter/fő/nap vízmennyiséget kötelesek
figyelembe venni.
Díjbevallás és beszedés, eljárási szabályok
4. § (1) A kibocsátó díjfizetési kötelezettségéről évente, a tárgyévet követő év március 31.
napjáig tesz bevallást az erre rendszeresített formanyomtatványon.
A kibocsátó a talajterhelési díjat minden év március 31. napjáig az önadózás szabályai
szerint köteles megfizetni az önkormányzat Talajterhelési díj beszedési számlájára.
(2) A kibocsátó a bevallás évét megelőző év vízfogyasztását köteles figyelembe venni a
díjalap meghatározására, figyelemmel a rendelet 3. §-ában foglaltakra.
(3) A díjfizetési kötelezettség keletkezését, megszüntetését a változást követő 15 napon
belül kell az önkormányzat e célra rendszeresített változásbejelentési nyomtatványán
teljesíteni.
(4) A talajterhelési díjjal kapcsolatos adóztatási feladatokat az önkormányzati
adóhatóság látja el.
Díjfizetési kötelezettség megszűnése
5. § (1) A kibocsátó talajterhelési díjfizetési kötelezettsége azzal a nappal megszűnik, amely
napon:
a) a szolgáltatás igénybevétele a vízszolgáltató igazolása szerint megszűnt,
b) a kibocsátó a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára ráköt és azt a szolgáltató
igazolja.
Ebben az esetben a díjfizetési kötelezettség a rákötést megelőző év december 31.
napjáig áll fenn.
(2) A kibocsátó a talajterhelési díj fizetési kötelezettségének megszűnéséről annak
bekövetkezésétől számított 30 napon belül bevallást tesz az önkormányzati
adóhatóságnál.
Adatszolgáltatás
6. § (1) A közműves ivóvízellátást végző közszolgáltató (BÁCSVÍZ Zrt.) minden év február
28. napjáig adatot szolgáltat az önkormányzati adóhatóság számára a szolgáltatásába
bekapcsolt talajterhelési díjfizetésre kötelezettek előző évi vízfogyasztásáról.
(2) A közszolgáltatónak a csatornára való rácsatlakozók köréről, valamint a kibocsátók
körében történt változásról a tárgyévet követő év február 28- ig, illetve július 31- ig
adatot kell szolgáltatnia.
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valamint az éves fogyasztott vízmennyiségére terjed ki, csökkentve a számlával igazolt
elszállított és megtisztított szennyvíz mennyiségével.
(4) A folyékony hulladék elszállítására feljogosított közszolgáltató, a kibocsátók
szennyvíztárolójából az előző évben elszállított folyékony hulladék mennyiségéről az
adóévet követő év február 28-ig az adóhatóság felé adatot szolgáltat.
Záró rendelkezések
7. § Ez a rendelet 2014. január 1. napján lép hatályba.

Dr. Lóczi Boglárka
polgármester

Dr. Kerekes Tibor
címzetes főjegyző

ZÁRADÉK:
Kihirdetve 2013. november 29. napján.
Dr. Kerekes Tibor
címzetes főjegyző

melléklet

Az adóhatóság tölti ki:
Az adóhatóság megnevezése:……………………………………………….
Az adóhatóság azonosító száma:……………………………………………….
Átvétel időpontja:………… év ……………….. hó ………..nap
…………………………….
Átvevő aláírása

BEJELENTES (BEVALLAS)
a 201.. évben a kibocsátó által végzett talajterhelési díjról
(Benyújtandó a település jegyzőjéhez 201…….. március 31- ig)
1. A kibocsátó neve (cége): ………………………………………………………….
Címe (lakhelye, székhelye)……………………………………………………..……
Adószáma, adóazonosító jele:………………………………………………………
Tulajdoni hányada:……………………………………………………………..…….
Tulajdonostárs neve, címe, adóazonosító jele:……………………..……………
Tulajdoni hányada:……………………………………………………………………
2. A talajterhelés végzésének pontos címe helyrajzi száma:……………………...
………………………………………………………………………………………….
3. A talajterhelési díj kiszámítása:
a) A bevallás évét megelőző ( 2012.) évben a Vízmű által szolgáltatott
víz mennyisége: ……….m3
b) Csökkentve az ivóvízvezeték meghibásodása következtében
elszivárgott, a Vízmű által igazolt víz mennyiségével: ……….m33(
c) Csökkentve a külön jogszabály szerint locsolási célú felhasználásra a Vízmű által
engedé lyezett vízmennyiséggel (10 %) ……….m3
d) Talajterhelési díj alapja / a-(b+c) / ……….m3
e) Talajterhelési díj mértéke: ………..Ft/ m3
f) Talajterhelési díj összege (d x e ) ……….Ft.
g) 20……03. 31.- ig fizetendő díj az f) pont 100%-a ……….Ft
Felelőségem tudatában kijelentem, hogy a fent közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
…………………..,20…... év…………………..hó……..nap
………………………………..
(cégszerű) aláírás

