Adásztevel Község Önkormányzata Képviselő-testületének
15/2007.(XII.20.)rendelete
A talajterhelési díjról szóló 14/2005.(XII.19.) rendelet módosításáról
Adásztevel Község Önkormányzata Képviselő-testülete A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi
LXXXIX.törvény (a továbbiakban: Ktd.tv.) 26.§.(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a
talajterhelési díjról szóló 14/2005.(XII.19.) rendeletének (továbbiakban: R) módosításáról az alábbi
rendeletet alkotja:
1.§.
A R 5.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép és az 5. §. számozása 6. §-ra módosul.
“5.§. Mentességek
(1) A talajterhelési díj megfizetése alól mentesül:
a.) Az, aki a településen új lakóházat épít addig, amíg abba be nem költözik.
b.) Egyedül élő, 70 éven felüli személy.
(2) Az (1) bekezdés a.) pontja szerinti mentességre való jogosultságot jogerős építési engedéllyel
kell igazolni. A mentességre való jogosultság az érintett ingatlanon felépült lakóházra kiadott
használatbavételi engedély jogerőre emelkedésének napjáig áll fenn.
(3) Az (1) bekezdés b.) pontja szerinti személy akkor mentesül a talajterhelési díj megfizetése
alól, ha havi nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 200 %-át. A jövedelmet jövedelemnyilatkozat és az abban foglaltak
alátámasztására szolgáló megfelelő jövedelemigazolás, az egyedülélőség tényét pedig a
népességnyilvántartó igazolásának csatolásával kell igazolni.
2.§.
Ez a rendelet 2008. január 1-jén lép életbe. Kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik.
Adásztevel, 2007. december 17.

Fodor Béla
polgármester

Pappné Szóka Lilla
körjegyző

A rendelet kihirdetve:
Adásztevel, 2007. december 20.
Pappné Szóka Lilla
körjegyző

Adásztevel Község Önkormányzata Képviselő-testületének
....../2007.(............)rendelet-tervezete
A talajterhelési díjról szóló 14/2005.(XII.19.) rendelet módosításáról
Adásztevel Község Önkormányzata Képviselő-testülete A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi
LXXXIX.törvény (a továbbiakban: Ktd.tv.) 26.§.(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a
talajterhelési díjról szóló 14/2005.(XII.19.) rendeletének (továbbiakban: R) módosításáról az alábbi
rendeletet alkotja:
1.§.
A R 5.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép és az 5. §. számozása 6. §-ra módosul.
“5.§. Mentességek
(1) A talajterhelési díj megfizetése alól mentesül:
a.) Az, aki a településen új lakóházat épít addig, amíg abba be nem költözik.
b.) Egyedül élő, 70 éven felüli személy.
(2) Az (1) bekezdés a.) pontja szerinti mentességre való jogosultságot jogerős építési engedéllyel
kell igazolni. A mentességre való jogosultság az érintett ingatlanon felépült lakóházra kiadott
használatbavételi engedély jogerőre emelkedésének napjáig áll fenn.
(3) Az (1) bekezdés b.) pontja szerinti személy akkor mentesül a talajterhelési díj megfizetése
alól, ha havi nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 150 %-át. A jövedelmet jövedelemnyilatkozat és az abban foglaltak
alátámasztására szolgáló megfelelő jövedelemigazolás, az egyedülélőség tényét pedig a
népességnyilvántartó igazolásának csatolásával kell igazolni.
2.§.
Ez a rendelet 2008. január 1-jén lép életbe. Kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik.
Adásztevel, 2007. december .....

Fodor Béla
polgármester

Pappné Szóka Lilla
körjegyző

A rendelet kihirdetve:
Adásztevel, 2007. december ......
Pappné Szóka Lilla
körjegyző

Előterjesztés

az Adásztevel Község Képviselő-testület
2005. november 29-i ülésére
Tárgy:Talajterhelési díjról szóló rendelet megalkotása
A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX.törvény (továbbiakban Ktd.tv.) talajterhelési
díjra vonatkozó rendelkezése 2004. július 1-én lépett hatályba.
A Ktd.tv. rendelkezései szerint talajterhelési díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki a
műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá és a helyi vízgazdálkodási hatósági
engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést alkalmaz. Ide tartozik az egyedi zárt
szennyvíztározó. A településen a csatorna-beruházás a 2003. - 2005. évben zajlott és év közben
befejeződött. Ezért meg kellett vizsgálni, hogy a talajterhelési díjfizetési kötelezettség a lakosságot
mely időponttól terheli.
A Ktd.tv. 11.§./1/ bekezdése értelmében „Amennyiben a közcsatornát év közben helyezik üzembe, a
díjfizetési kötelezettség a kibocsátót a közcsatorna üzembe helyezését követő 90. naptól terheli.
Nagytevel-Adásztevel-Homokbödöge-Nagygyimót Községek szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása beruházás próbaüzemének lefolytatása után az üzembehelyezési eljárásra 2005. október 19-én
került sor. Ettől számított 90. nap 2006. február 20-a.
A törvény rendelkezése szerint a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörhöz kapcsolódó talajterhelési
díjjal kapcsolatos adóztatási feladatokat az illetékes önkormányzati adóhatóságok látják el.
A talajterhelési díj fizetésének alapja a felhasznált vízmennyiség, csökkentve az ivóvízvezeték
meghibásodása következtében elszivárgott, valamint a szolgáltató által igazolt locsolási célú
felhasználásra figyelembe vett vízmennyiséggel.
A talajterhelési díj alapja csökkenthető továbbá azzal a számlákkal igazolt mennyiséggel, amelyet a
kocsátó szennyvíztárolójából olyan, arra feljogosított szervezettel szállíttat el, amely a folyékony
hulladék jogszabályi előírások szerinti elhelyezését igazolja.
Adásztevel településen valamennyi egyedi vízbeszerzési lehetőség esetén mérőóra került
felszerelésre, így átalányösszeg a fogyasztott víz mennyiségére nem került meghatározásra.
A talajterhelési díj alapja a mérőórán mért vízfogyasztás mennyisége: (A)
A talajterhelési díj egységdíja (E)jelenleg 120,-Ft/m3, azonban a fizetendő díj mértékét befolyásolja
területérzékenységi szorzó.
A területérzékenységi szorzó (T) a felszín alatti vizek minőségét érintő tevékenységekkel
összefüggő egyes feladatokról szóló 33/2000(III.17.) Kormányrendelet 2. sz.melléklete szerinti
szempontok alapján Adásztevel településen 3,0 szorzó, fokozottan érzékeny terület a
területérzékenységi kategóriája helyi vízgazdálkodási hatósági eljárás hatálya alá tartozó
talajterhelési tevékenység esetén.
A fizetendő éves talajterhelési díj Adásztevel területén: 360,-Ft/m3.
A kibocsátó által fizetendő díj mértékének meghatáozása: A Ktdtv. 3. sz.melléklete szerint:
TTD = E x A x T ( Fizetendő éves talajterhelési díj )
A Ktdtv. 2005.01.01-től hatályos 27.§-a értelmében a kibocsátó a talajterhelési díjnak
2006. évben 50%-át,
2007. évben 75%-át,
2008. évben 90%-át,
2009. évtől 100%-át köteles megfizetni.

−
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A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési
dijat a kibocsátónak kell megállapítani, bevallania és megfizetnie (önadózással ) a tárgyévet követő
év március 31-ig.
2005.01.01-jétől hatályos Ktd.tv.21./A.§.-a értelmében a helyi önkormányzati adóhatósági
hatáskörbe tartozó talajterhelési díjra előlegfizetési kötelezettséget előirni nem lehet. A 2006. évre
vonatkozó megállapítást, bevallást és fizetést 2007. március 31-ig kell teljesíteni.
Fentiekből következik, hogy a helyi önkormányzati adóhatóságra feladatok hárulnak.
Önkormányzati rendelet-tervezetet kellett előkészíteni a Ktd.tv. 21/A.§.(2) bekezdése értelmében:
„ A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó
talajterhelési díjjal kapcsolatos megállapítási, bevallási, befizetési, ellenőrzési, adatszolgáltatási,
eljárási szabályokat, valamint a díjkedvezmények és mentességek eseteit a települési önkormányzat
rendeletben állapítja meg. A kibocsátó a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörhöz kapcsolódó
talajterhelési díjat az önkormányzati rendeletben közzétett számla javára fizeti meg.”
Adatokat a talajterhelési díj megállapításához és ellenőrzéséhez a szolgáltató, a Pápai Vízmű RT
szolgáltat.
A rendeletben szabályozni kell:
a vezetékesivóvíz-szolgáltató, csatornaszolgáltató adatszolgáltatási kötelezettségét, annak eljárási
rendjét , adatszolgáltatás tartalmát, időpontját, formáját,
− A díj befizetésére szolgáló számlaszámmal,
illetve lehet:
− díjkedvezményt, díjmentességet biztosító önkormányzati döntést. Ide tartozhat szociális,
egészségügyi helyzetre vonatkozó kedvezmény, mentesség. Rákötés költségeinek nagysága
miatti kedvezmény, mentesség.
A díjmentességet m3-ben, díjkedvezményt pedig az egyébként fizetendő díj %-ban, Ft-ban
célszerű kifejezni.
−

Eljárási-adózási kérdésekben nem lehet rendelkezni, azokat a Ktd.tv. és az Art.szabályai szerint kell
alkalmazni!
Adóalanyok azok az adászteveli lakosok, vezetékes vízhasználók lesznek, akik nem csatlakoztak,
illetve nem kötöttek rá a csatornahálózatra és vízfogyasztók.
A bevétel az önkormányzaté, a települési önkormányzat környezetvédelmi alapja, amelyet a talaj,
valamint a felszín alatti víz mennnyiségi, minőségi védelmére használhatja fel. Pl.: csatornázás,
szennyvíztisztítás, vízbázisvédelem, monitoring kialakítása és működtetése, tartós
környezetkárosodások mentesítése, szennyezések megelőzése, illetőleg utólagos műszaki védelme.
Kérem előterjesztésem megvitatását és a rendelet megalkotását.

Adásztevel, 2005. november 25.
Pappné Szóka Lilla
körjegyző

Adásztevel Község Önkormányzata Képviselő-testületének
14/2005(XII.19.)rendelete
A talajterhelési díjról
A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX.törvény (a továbbiakban: Ktd.tv.) 26.§.(4)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a képviselő-testület a következő rendeletet alkotja:
1.§.
A rendelet hatálya
E rendelet hatálya Adásztevel község közigazgatási területén helyi vízgazdálkodási hatósági
engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést alkalmazokra (továbbiakban: kibocsátó)
terjed ki, akik a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem kötnek rá.
2.§.
Adatszolgáltatási és eljárási szabályok
(1)A kibocsátó a talajterhelési díj fizetési kötelezettségéről évente, a tárgyévet követő év március
31.napjáig Nagygyimót-Adásztevel Községek Körjegyzőjéhez, mint önkormányzati
adóhatósághoz (továbbiakban: adóhatóság) tesz bevallást az erre a célra szolgáló adóhatósági
nyomtatványon papír alapon.
(2)Az adóhatóság részére a Pápai Vízmű Rt., mint Adásztevel községben a víz- és csatornamű
üzemeltetője (továbbiakban: szolgáltató) a kibocsátó azonosítása és ellenőrzése érdekében adatot
szolgáltat:
a.) a tárgyévet követő év március 15. napjáig a kibocsátók azonosításához szükséges
adatokkal a kibocsátoknak a tárgyévben szolgáltatott vízmennyiségről korrigálva a
külön jogszabály szerint figyelembe
vett locsolási célú kedvezmény
mennyiségével, valamint az ivóvízvezeték meghibásodása következtében
elszivárgott vízmennyiséggel.
b.)negyedévet követő hónap 10. napjáig a közcsatornára való rácsatlakozók köréről,
valamint a kibocsátók körében történt változásról.
(3)A kibocsátó talajterhelési díj fizetési kötelezettsége keletkezését első ízben jelen rendelet
hatálybalépését követő 60 napon belül jelenti be az önkormányzati adóhatóságnál az erre a célra
szolgáló nyomtatványon papír alapon.
(4)A kibocsátó talajterhelési díj fizetési kötelezettsége azzal a nappal megszűnik, amely napon
a.)műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára ráköt,
b.)a vízszolgáltatás igénybevétele a szolgáltató igazolása szerint megszűnt.
(5)A kibocsátónak – kivéve ugyanezen §./3/ bekezdését – a talajterhelési díj fizetési
kötelezettségének keletkezéséről, megszűnéséről annak bekövetkeztétől számított 15 napon
belül kell bejelentést tennie az önkormányzati adóhatóságnak az erre a célra rendszeresített
nyomtatványon papír alapon.
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3.§.
A kibocsátó a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelvezetéshez kapcsolódó
talajterhelési díjat Adásztevel Község Önkormányzata 11748045-15426833-03920000
Talajterhelési díj beszedési számla javára fizeti meg.
4.§.
Értelmező rendelkezések
Kibocsátó: Minden természetes személy , jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá és helyi vízgazdálkodási
hatósági engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést alkalmaz.
Műszakilag rendelkezésre álló közcsatorna: a közcsatorna hálózat az adott ingatlan előtti utcában ki
van építve és méreténél fogva alkalmas a keletkezett szennyvíz elvezetésére valamint rendelkezésre
áll a megfelelő kapcítású és hatásfokú szennyvíztisztitó.
5.§.
Átmeneti és záró rendelkezések
(1)Az adózás rendjéről szóló törvény (2003. évi XCII.törvény) rendelkezéseit kell alkalmazni a
talajterhelési díj megfizetésére, bevallására, az ehhez kapcsolódó jogkövetkezményekre, a
megállapításához és beszedéséhez való jog elévülésére, pénzügyi teljesítésére, valamint
végrehajtására, amennyiben azt a Ktd.tv.nem szabályozza.
(2)Jelen rendelet 2.§.(1) bekezdése szerinti bevallást 2007. március 31-ig kell első ízben megtenni a
2006. február 20-tól 2006. december 31-ig terjedő díjfizetési kötelezettség időszakáról.
(3)Jelen rendelet 2.§.(2) bekezdése a.) pontja szerinti adatszolgáltatási kötelezettségének a
szolgáltató a 2006. február 20-tól 2006. december 31-ig terjedő díjfizetési kötelezettséggel
érintett időszakra vontakozóan első ízben 2007. március 16.napig tesz eleget.
(4)Ez a rendelet 2006. február 20-án lép hatályba.
(5)A rendelet kihirdetéséről a körjegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.
Adásztevel, 2005. november 29.

Fodor Béla
polgármester

Pappné Szóka Lilla
körjegyző

A rendelet kihirdetve:
Adásztevel, 2005. december 20
Pappné Szóka Lilla
körjegyző

Nagygyimót-Adásztevel Községek Körjegyzőjétől
8561 Adásztevel Árpád u. 22.
Tel/Fax:89/354-759

1.sz.melléklet

Üi: Fodorné

TÁJÉKOZTATÓ
talajterhelési díj bevallási kötelezettségről
Tájékoztatom, hogy a Pápai Víz- és Csatornamű Rt. kimutatása alapján megállapítottam, hogy
2006. évben a műszakilag rendelkezésre álló szennyvízcsatornára nem kötött rá, ezért a
Környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. tv. 11. § alapján 2006. évre vonatkozóan
talajterhelési díj bevallási és fizetési kötelezettsége áll fenn.
Mellékelten
megküldöm
Adásztevel
Község
Önkormányzata
Képviselő-testülete
14/2005.(XII.19.) sz . Talajterhelési díjról szóló rendeletét, a bevallási nyomtatványt és a befizetési
csekket.
A talajterhelési díj mértékének kiszámítása:
Adásztevel településen valamennyi egyedi vízbeszerzési lehetőség esetén mérőóra került
felszerelésre, így átalányösszeg a fogyasztott víz mennyiségére nem került meghatározásra. A
talajterhelési díj alapja a mérőórán mért vízfogyasztás mennyisége: (A)
A talajterhelési díj egységdíja (E) jelenleg 120,-Ft/m3 ,azonban a fizetendő díj mértékét
befolyásolja területérzékenységi szorzó.
A területérzékenységi szorzó (T) a felszín alatti vízek minőségét érintő tevékenységekkel
összegfüggő egyes feladatokról szóló 33/2000.(III.17) Kormányrendelet 2. sz. Melléklete
szerinti szempontok alapján Adásztevel településen 3,0 szorzó, fokozottan érzékeny terület a
területérzékenységi katergóriája helyi vízgazdálkodási hatósági eljárás hatálya alá tartozó
talajterhelési tevékenység esetén.
A fizetendő éves talajterhelési díj Adásztevel területén: 360,-Ft/m3.
A kibocsátó által fizetendő díj mértékenek meghatározása: A Ktdtv.3.sz.melléklete
szerint:
TTD=E xA xT (Fizetendő éves talajterhelési díj)
A Ktdtv.2005.01.01-től hatályos 27.§-a értelmében a kibocsátó a talajterhelési díjnak
2006.évben 50%-át 180,-Ft
2007.évben 75%-át 270,-Ft
2008.évben 90%-át 324,-Ft
2009.évtől 100%-át 360,-Ft-ot köteles fizetni.

−
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A talajterhelési díj mértéke a fentiek alapján Adásztevel községben
180,-Ft/m3

A hivatkozott törvény 20. § (1) alapján a 2006. évi talajterhelési díj bevallását 2007. március
31-ig kell hivatalomhoz megküldenie, valamint a talajterhelési díjat is ezen időpontig kell
megfizetnie.
Tájékoztatom továbbá, hogy a törvény 14. § alapján 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.

Pappné Szóka Lilla
körjegyző

Adásztevel,2007.március 12.

BEVALLÁS
a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez
kapcsolódó talajterhelési díjhoz 2006. évről
(Benyújtandó a szennyvízelhelyezés helye szerinti települési önkormányzati adóhatósághoz 2007. március 31-ig)

I. A díjfizető (kibocsátó):
Neve (cégneve):
Születési helye: __________________________
Ideje:
_______ év_____hó __ nap
Anyja születési családi és utóneve:
Adóazonosító jele: ______________________
Adószáma:
Statisztikai számjele: _________________________



Lakóhelye:

________________________________________________________ város/község

___________________________ közterület neve ___________ jellege _______ hsz._______ ép. _____ lh. ______ em. _____ ajtó
Levelezési címe: _____________



_________ város/község __ közterület neve _______ jellege ___ hsz. _____ ép.
___________________________________ lh. _____________________ em. _________ ajtó

Pénzintézeti számlaszáma: ___________________ -__________________ - ________________

II. A díjfizetéssel érintett ingatlan:Címe: _______  ________ város/község _____ közterület neve
___________________________________ jellege __________________ hsz. _________ ép. _______ lh. ______ em. _____ ajtó

Helyrajzi száma:

__________/ _________ / _________ / _________

III. Az ingatlan tulajdonosának (Akkor kell kitölteni, ha nem azonos a díjfizetővel.):
Neve (cégneve):
Születési helye: __________________________
Anyja születési családi és utóneve:
Levelezési címe: _____________

Ideje:

_______ év_____hó __ nap



_________ __________ város/község közterület neve _____ jellege ___ hsz.
___________________________________ ép. _____________________ lh. __________ em. _______ ajtó

IV. A díjfizetéssel kapcsolatos adatok
1.

A felhasznált (vízmérő alapján mért) vízmennyiség a tárgyévben:

___________m3

/Pápai Víz-és Csatornamű Zrt. Pápa kimutatása alapján/
2.
3.
4.

5.

A közcsatornára való rákötés miatt a mentes vízmennyiség:
__________ m3
A külön jogszabály alapján a locsolásra felhasznált vízmennyiség:
__________ m3
Szennyvízszállításra feljogosított szervezet által igazoltan elszállított szennyvíz mennyisége: ________
m3
A talajterhelési díj alapja (1. sor csökkentve a 2., 3., 4. sorok összegével):
__________ m3

6.

A talajterhelési díj mértéke (az 1.sz.melléklet alapján)

7.
8.
9.
10.

A számított talajterhelési díj: (5. sor * 6. sor):
A 2006. évi túlfizetés összege:
Fizetendő talajterhelési díj március 31-ig: (7. sor – 8. sor)
Visszaigényelhető talajterhelési díj:

180,- Ft/ m3
__________ Ft
__________ Ft
__________ Ft
__________ Ft

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

év

______

____

hó

nap

Nagygyimót-Adásztevel Községek Körjegyzősége
8561 Adásztevel Árpád u. 22.Tel/Fax.:89/354759

az adózó vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása

Szám:775/2/2007.
Üi:Fodorné

Joó László
Pápa
Harmadik u. 20/A.
8500
Tájékoztatom a Tisztelt Címet, hogy a Pápa és Vidéke ÁFÉSZ Pápa 2006.03.26. keltű
levelében,továbbá a Pápai Vízmű Számlázási Osztállyal való egyeztetésre hivatkozva, mellékelten
megküldöm a helyi Önkormányzat Képviselő-testülete 14/2005.(XII.19) sz. talajterhelési díjról
szóló a befizetési csekket.

Adásztevel,2007.03.28.

Pappné Szóka Lilla
körjegyző megbízásából
Fodor Béláné
ügyintéző

