
Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének
a talajterhelési díjról szóló

13/2015. (X.15.) önkormányzati rendelete

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi
LXXXIX. törvény 21/A. § (2) bekezdésében és 26. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:

1. Adatszolgáltatási és eljárási szabályok

1. § (1) Az önkormányzat részére a települési szennyvízhálózat üzemeltetője a műszakilag rendelkezésre
álló közcsatornára rá nem kötött személy (továbbiakban: kibocsátó) azonosítása és ellenőrzése
érdekében adatot szolgáltat:
a) tárgyévet követő év február 28. napjáig a kibocsátók tárgyévi vízfogyasztásáról, korrigálva

a  locsolási  kedvezmény  mennyiségével,  valamint  az  ivóvízvezeték  meghibásodása
következtében elszivárgott vízmennyiséggel,

b) negyedévet követő hónap 5. napjáig a kibocsátók köréről.

(2) A talajterhelési díj  megállapításával összefüggő személyes adatokat a kibocsátó azonosítására, a
bevallások ellenőrzésére használhatja fel az önkormányzati adóhatóság.

(3) A  talajterhelési  díj  fizetésére  kötelezett  kibocsátókról,  valamint  a  talajterhelési  díj  fizetésére
vonatkozó díjkedvezményben részesülő személyekről az önkormányzati adóhatóság nyilvántartást
vezet.

(4) Az önkormányzat a talajterhelési díj megfizetésének ellenőrzését az adózás rendjéről szóló törvény
rendelkezései alapján folytatja le.

2. Bejelentkezés, bevallás és a díj megfizetése

2.§ (1) A  kibocsátó  a  díjfizetési  kötelezettség  teljesítése  érdekében  köteles  az  önkormányzati
adóhatósághoz  az  1-2.  melléklet  szerinti  formanyomtatványon  bejelentkezni.  A  kibocsátó
bejelentési  kötelezettségét  a  szennyvízkibocsátás  megkezdését  követő  15  napon  belül  köteles
teljesíteni.

(2) A bevallást a 3-4. melléklet szerinti formanyomtatványon kell teljesíteni.
(3) A talajterhelési díjat Ábrahámhegy Község Önkormányzata Talajterhelési díj beszedési 72800030-

10004737 számú számlájára kell megfizetni. 

3. Díjkedvezmény

3.§ (1) A talajterhelési díjra vonatkozóan 50%-os díjkedvezményben részesíthető a tárgyévben kérelmére
az  a  természetes  személy,  akinek  a  háztartásában az  egy  főre  jutó havi  jövedelem  összege  a
tárgyévet követő bevallás időpontjában nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének
100 %-át, egyedülélő esetén az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150%-át.

(2) A  díjkedvezmény  igénybevételéhez  a  tárgyévet  követő  bevallás  benyújtásával  egyidejűleg  a
kibocsátó köteles a saját  és a háztartása jövedelmi viszonyairól nyilatkozni és ezeket igazolni. A
jövedelem típusának megfelelő igazolást vagy annak fénymásolatát a bevalláshoz mellékletként be
kell csatolni. 

4. Záró rendelkezések

4.§ (1) Ez a rendelet 2016. január 1. napján lép hatályba.



(2) Hatályát veszti Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének a talajterhelési díjról
szóló 1/2007.(I.23.) önkormányzati rendelete.

Vella Ferenc Zsolt
polgármester

Wolf Viktória
jegyző

Kihirdetési záradék:
A rendelet 2015. október 15. napján kihirdetésre került.

Wolf Viktória
jegyző



1. melléklet a 13/2015. (X.15.) önkormányzati rendelethez

Bejelentés
talajterhelési díjhoz magánszemély részére

1. Kibocsátó neve: .............................................................................................................................................................

2. Születési családi és utóneve: ........................................................................................................................................

3. Adóazonosító jele: ........................................................................................................................................................

4. Születési helye és ideje: .................................................................................................................................................

5. Lakcíme: .........................................................................................................................................................................

6. Fogyasztási hely címe: ..................................................................................................................................................

7. Talajterhelési díj alapja:

    201….. évben a kibocsátó által fogyasztott teljes vízmennyiség  …………………. m3

8. Díjalap csökkentő tényezők:

a) ivóvízvezeték meghibásodása következtében elszivárgott vízmennyiség ……..........…. m3

b) locsolási célú felhasználás …………... m3

c) szennyvíztárolóból  elszállított,  számlákkal  igazolt  mennyiség,  melyet  olyan  arra  feljogosított

szervezet  szállíttat  el,  amely  a  folyékony  hulladék  jogszabályi  előírások  szerinti  elhelyezését

igazolja …….…. m3

d) önkormányzati rendeletben foglalt mentesség, kedvezmény ………………. 

9. Talajterhelési díj egységdíjának mértéke (E) 1.200,- Ft/m3

    Díjfizetési alap (A) …….……. m3

    Területérzékenységi szorzó (T):   ……………… (a hatóság tünteti fel)

    Tárgyévi talajterhelési díj mértéke: E x A x T =  ……….……… Ft

Kelt, ………………………

………………………………

       aláírás

A hatóság tölti ki:

A beérkezés napja: …………………………..

Az átvevő aláírása: …………………………..



2. melléklet a 13/2015. (X.15.) önkormányzati rendelethez

Bejelentés
talajterhelési díjhoz nem magánszemély részére

1. Kibocsátó elnevezése, rövidített cégneve: .................................................................................................................

2. Székhely címe: ................................................................................................................................................................

3. Adószáma: ......................................................................................................................................................................

4. Statisztikai számjele: ......................................................................................................................................................

5. Képviselőjének neve, címe: .........................................................................................................................................

6. Fogyasztási hely címe: ..................................................................................................................................................

7. Talajterhelési díj alapja:

    201….. évben a kibocsátó által fogyasztott teljes vízmennyiség  …………………. m3

8. Díjalap csökkentő tényezők:

a) ivóvízvezeték meghibásodása következtében elszivárgott vízmennyiség ……..........…. m3

b) locsolási célú felhasználás …………... m3

c) szennyvíztárolóból  elszállított,  számlákkal  igazolt  mennyiség,  melyet  olyan  arra  feljogosított

szervezet  szállíttat  el,  amely  a  folyékony  hulladék  jogszabályi  előírások  szerinti  elhelyezését

igazolja …….…. m3

9. Talajterhelési díj egységdíjának mértéke (E) 1.200,- Ft/m3

    Díjfizetési alap (A) …….……. m3

    Területérzékenységi szorzó (T):   ……………… (a hatóság tünteti fel)

    Tárgyévi talajterhelési díj mértéke: E x A x T =  ……….……… Ft

Kelt, ………………………

………………………………

cégszerű aláírás

A hatóság tölti ki:

A beérkezés napja: …………………………..

Az átvevő aláírása: …………………………..



3. melléklet a 13/2015. (X.15.) önkormányzati rendelethez

Bevallás
talajterhelési díjhoz magánszemély részére

1. Kibocsátó elnevezése, rövidített cégneve: .................................................................................................................

2. Székhely címe: ................................................................................................................................................................

3. Adószáma: ......................................................................................................................................................................

4. Statisztikai számjele: ......................................................................................................................................................

5. Képviselőjének neve, címe: .........................................................................................................................................

6. Fogyasztási hely címe: ..................................................................................................................................................

7. Talajterhelési díj alapja:

    201….. évben a kibocsátó által fogyasztott teljes vízmennyiség  …………………. m3

8. Díjalap csökkentő tényezők:

a) ivóvízvezeték meghibásodása következtében elszivárgott vízmennyiség ……..........…. m3

b) locsolási célú felhasználás …………... m3

c) szennyvíztárolóból  elszállított,  számlákkal  igazolt  mennyiség,  melyet  olyan  arra  feljogosított

szervezet  szállíttat  el,  amely  a  folyékony  hulladék  jogszabályi  előírások  szerinti  elhelyezését

igazolja …….…. m3

d) önkormányzati rendeletben foglalt mentesség, kedvezmény ………………. 

9. Talajterhelési díj egységdíjának mértéke (E) 1.200,- Ft/m3

    Díjfizetési alap (A) …….……. m3

    Területérzékenységi szorzó (T):   ……………… (a hatóság tünteti fel)

    Tárgyévi talajterhelési díj mértéke: E x A x T =  ……….……… Ft

10. Tárgyévben előlegként befizetett összeg: .....................................................................................Ft

11. Március 31-ig még befizetendő összeg: ........................................................................................Ft

12. Visszaigényelhető összeg: ................................................................................................................Ft

Kelt, ………………………

………………………………

       aláírás

A hatóság tölti ki:                        

A beérkezés napja: …………………………. 

Az átvevő aláírása: …………………………..



4. melléklet a 13/2015. (X.15.) önkormányzati rendelethez

Bevallás
talajterhelési díjhoz nem magánszemély részére

1. Kibocsátó neve: .............................................................................................................................................................

2. Születési családi és utóneve: ........................................................................................................................................

3. Adóazonosító jele: ........................................................................................................................................................

4. Születési helye és ideje: .................................................................................................................................................

5. Lakcíme: .........................................................................................................................................................................

6. Fogyasztási hely címe: ..................................................................................................................................................

7. Talajterhelési díj alapja:

    201….. évben a kibocsátó által fogyasztott teljes vízmennyiség  …………………. m3

8. Díjalap csökkentő tényezők:

a) ivóvízvezeték meghibásodása következtében elszivárgott vízmennyiség ……..........…. m3

b) locsolási célú felhasználás …………... m3

c) szennyvíztárolóból  elszállított,  számlákkal  igazolt  mennyiség,  melyet  olyan  arra  feljogosított

szervezet  szállíttat  el,  amely  a  folyékony  hulladék  jogszabályi  előírások  szerinti  elhelyezését

igazolja …….…. m3

d) önkormányzati rendeletben foglalt mentesség, kedvezmény ………………. 

9. Talajterhelési díj egységdíjának mértéke (E) 1.200,- Ft/m3

    Díjfizetési alap (A) …….……. m3

    Területérzékenységi szorzó (T):   ……………… (a hatóság tünteti fel)

    Tárgyévi talajterhelési díj mértéke: E x A x T =  ……….……… Ft

10. Tárgyévben előlegként befizetett összeg: .....................................................................................Ft

11. Március 31-ig még befizetendő összeg: ........................................................................................Ft

12. Visszaigényelhető összeg: ................................................................................................................Ft

Kelt, ………………………

………………………………

cégszerű aláírás

A hatóság tölti ki:                        

A beérkezés napja: …………………………..

Az átvevő aláírása: …………………………..
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