22/2004. (VII. 9.) Hev. Ör.
a talajterhelési díjjal kapcsolatos önkormányzati adóhatósági eljárásról
Heves város Önkormányzatának Képviselı-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003.
évi LXXXIX. Törvény (továbbiakban: Ktdt) 21. § (2) bekezdésében és a 26. § (4)
bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:
I. Fejezet
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
A rendelet célja
1. § A rendelet célja, hogy a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó
szennyvízelhelyezéshez kapcsolódóan szabályozza a talajterhelési díjjal kapcsolatos
adatszolgáltatási és eljárási szabályokat, valamint a rászoruló lakossági kibocsátó díjfizetési
kötelezettségére vonatkozóan díjkedvezményt, illetve mentességet állapítson meg.
A rendelet hatálya
2. § (1) A rendelet területi hatálya az önkormányzat mőszakilag rendelkezésre álló
közcsatornával ellátott illetékességi területére terjed ki.
(2) A rendelet személyi hatálya a környezetet igénybe vevı, terhelı, veszélyeztetı, illetıleg
szennyezı természetes és jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkezı
szervezetekre (továbbiakban: kibocsátó) terjed ki.
II. Fejezet
A TALAJTERHELÉSI DÍJ MEGFIZETÉSÉVEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSI
SZABÁLYOK
3. § (1) A kibocsátó a talajba juttatott szennyvíz után talajterhelési díjat köteles fizetni.
(2)1 A kibocsátó a rendelet 1/a vagy 1/b számú mellékletében meghatározott bejelentési
nyomtatványon köteles bejelentkezni a helyi adóhatósághoz, amely alapján a helyi adóhatóság
nyilvántartást vezet a kibocsátókról.
(3).
(4)
(5) 2
4. §3 A helyi adóhatóság részére a települési szennyvíz-csatornamő üzemeltetıje továbbiakban: szolgáltató – adatot szolgáltat minden év február 28-ig a kibocsátó azonosítása
és ellenırzése érdekében a tárgyévet megelızı évi vízfogyasztásról.
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Módosította a 21/2006. (XII. 1.) Hev. Ör. 1. §-a. Hatályos 2006. december 1.
A (3), (4) (5) bekezdéseket hatályon kívül helyezte a 21/2006. (XII. 1.) Hev. Ör. 1. §-a 2006. december 1-i
hatállyal.
3
Módosította a 21/2006. (XII. 1.) Hev. Ör. 2. §-a. Hatályos 2006. december 1.
2

2
5. § (1)4 A kibocsátó a talajterhelési díj fizetési kötelezettségérıl évente, a tárgyévet követı év
március 31. napjáig köteles e rendelet 2/a vagy 2/b mellékletében meghatározott
nyomtatványon bevallást benyújtani, a számított talajterhelési díjat megfizetni a helyi
önkormányzati adóhatósághoz. Abban az esetben ha a kibocsátó több telephelyet mőködtet,
bevallási kötelezettségének telephelyenként tesz eleget.
(2)5
(3) Abban az eseten, ha a kibocsátónak a tárgyévre túlfizetése keletkezett és az adóhatóságnál
nyilvántartott hátraléka nincs, bevallásában nyilatkoznia kell arról, hogy kéri-e a befizetett díj
visszautalását vagy ennek jövıbeni tartozásra történı elszámolását.
6. § (1) A helyi adóhatóság az adózás rendjérıl szóló törvényben meghatározottak szerint jár
el.
(2) A talajterhelési díj megállapításával összefüggı személyes adatokat a helyi adóhatóság
kizárólag a kibocsátó azonosítására, a bevallások ellenırzésére használhatja fel.
(3) A helyi adóhatóság a talajterhelési díjat elkülönített számlán kezeli, ennek érdekében
2004. július 1. napjáig talajterhelési díj beszedési számlát nyit.
7. § (1) A talajterhelési díj egységdíjának mértékét és számításának részletes szabályait a
törvény (Ktdt.) állapítja meg.
(2).- (5).6
III. Fejezet
DÍJKEDEZMÉNYEK, MENTESSÉGEK
8. § (1) Kérelemre mentesíthetı a talajterhelési díj megfizetése alól az a 70. életévét betöltött
kibocsátó, aki az ingatlant
a) egyedül, vagy házastársával (élettársával) használja és
b) az egy fıre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének a
háromszorosát.
(2) Kérelemre mérsékelhetı a talajterhelési díj fizetési kötelezettsége annak a kibocsátónak,
a) akinél az egy fıre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegét,
b) egyedül élı esetén a jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének kétszeresét.
(3) A mérséklés mértéke a (2) bekezdés a) és b) pontjai esetében a talajterhelési díj 50 %-a.
9. § (1) A talajterhelési díj megfizetése alóli mentesség, illetve mérséklés iránti kérelmeket
folyamatosan lehet benyújtani a helyi adóhatósághoz.
(2)7 Az Önkormányzat jegyzıje indokolt esetben – egyedi kérelem alapján – törlést,
mérséklést, részletfizetést vagy fizetési halasztást engedélyezhet.
(3) – (5)8
10. § (1) Az egy fıre jutó jövedelmet az alábbiak szerint lehet igazolni:
a) önadózónál az elızı év adóbevallásának másolatával,
b) munkaviszonyban álló esetén a munkáltató által kiadott, utolsó három havi nettó
átlagkeresetet tartalmazó igazolással,
c) a fizetett, illetve kapott tartásdíjat a jogerıs ítélet (egyezség) másolatával, ennek hiányában
az igénylı büntetıjogi felelısséggel tett nyilatkozatával,
d) nyugdíjas esetében az utolsó havi nyugdíjas szelvénnyel.
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Módosította a 21/2006. (XII. 1.) Hev. Ör. 3. §-a. Hatályos 2006. december 1.
Hatályon kívül helyezte a 22/2007. (IX. 21.) Hev. Ör. 1. §-a 2007. október 1-tıl.
6
A (2) – (5) bekezdéseket hatályon kívül helyezte a 21/2006. (XII. 1.) Hev. Ör. 4. §-a 2006. december 1-tıl.
7
Módosította a 22/2007. (IX. 21.) Hev. Ör. 2. §-a. Hatályos 2007. október 1.
8
Hatályon kívül helyezte a 22/2007. (IX. 21.) Hev. Ör. 2. §-a 2007. október 1-tıl.
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(2)9 A mentesség illetve mérséklés elbírálása során az adóigazgatási eljárás szabályairól szóló
törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
11. § 10
IV. Fejezet
A KÖRNYEZETVÉDELMI ALAPPAL KAPCSOLATOS FELADATOK
12. § (1)A talajterhelési díj az önkormányzat környezetvédelmi alapjának bevételét képezi.
(2) Az önkormányzat talajterhelési díj beszedési számláján rendelkezésre álló összeget a
befizetést követı hónap 10. napjáig a környezetvédelmi alap javára utalja át az adóhatóság.
(3) A talajterhelési díjból származó bevételt az önkormányzat a talaj, valamint a felszín alatti
víz mennyiségi, minıségi védelmére használhatja fel.
V. Fejezet
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
13. § (1) E rendelet 2004. július 1. napján lép hatályba, kihirdetésérıl a Jegyzı gondoskodik.
Heves, 2004. június 30.

Kontra Gyula sk.
polgármester

9

Szabó Sándor sk.
jegyzı

Módosította a 21/2006. (XII. 1.) Hev. Ör. 6. §-a. Hatályos 2006. december 1.
Hatályon kívül helyezte a 21/2006. (XII. 1.) Hev. Ör. 7. §-a 2006. december 1-tıl.
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1/a. melléklet a 22/2004. (VII. 9.) Hev. Ör.-hez
Bejelentés-minta
talajterhelési díjhoz magánszemély részére

Kibocsátó bejelentése a
Heves Város Önkormányzat Képviselı-testületének
22/2004. (VII. 9.) számú rendelete alapján
1. Kibocsátó neve:
(családi és utónév)
…………………………………………………
2. Leánykori családi és utónév: …………………………………………………
3. Adóazonosító jele:
…………………………………………………
4. Születési hely és idı:
………………………………………………….
5. Lakcíme:
…………………………………………………
6. Fogyasztási hely címe:
…………………………………………………
7. Talajterhelési díj alapja:
……... évben kibocsátó által fogyasztott teljes vízmennyiség … % -a …….m3
8. Díjalap csökkentı tényezık:
a) ivóvízvezeték meghibásodása következtében elszivárgott vízmenynyiség
…….m3
b) locsolási célú felhasználás
…….m3
c) szennyvíztárolóból elszállított, számlákkal igazolt mennyiség, melyet olyan arra feljogosított szervezet szállíttat el, amely a folyékony hulladék jogszabályi elıírások szerinti elhelyezését igazolja…….m3
d) önkormányzati rendeletben foglalt mentesség, kedvezmény
9. Díjfizetési alap
(A)
…….m3
Talajterhelési díj egységdíjának mértéke
(E)
120 Ft/m3
Területérzékenységi szorzó
(T) (adóhatóság tünteti fel)
Veszélyeztetési szorzó
(V) (adóhatóság tünteti fel)
Tárgyévi talajterhelési díj mértéke = AxExTxV
…………Ft
……. évben a kibocsátó a fent megállapított talajterhelési díj …. %-át köteles megfizetni.
Kelt, ………………………
………………………………
aláírás
Adóhatóság tölti ki:
A beérkezés napja:
Az átvevı aláírása:

…………………………..
…………………………..
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1/b. melléklet a 22/2004. (VII. 9.) Hev. Ör.-hez
Bejelentés-minta
talajterhelési díjhoz vállalkozó, társaság részére

Kibocsátó bejelentése a
Heves Város Önkormányzat Képviselı-testületének
22/2004. (VII. 9.) számú rendelete alapján
1. Kibocsátó elnevezése,
rövidített cégneve:
…………………………………………………
2. Adószáma:
…………………………………………………
3. Székhelye, címe:
…………………………………………………
4. Telephely címe:
…………………………………………………
5. Fogyasztási hely címe:
…………………………………………………
6. Képviselıjének neve,címe:
…………………………………………………
7. Statisztikai számjel:
…………………………………………………
8. Talajterhelési díj alapja:
…….. évben kibocsátó által fogyasztott teljes vízmennyiség ….. % -a …….m3
9. Díjalap csökkentı tényezık:
a) ivóvízvezeték meghibásodása következtében elszivárgott vízmenynyiség
…….m3
b) locsolási célú felhasználás
…….m3
c) szennyvíztárolóból elszállított, számlákkal igazolt mennyiség, melyet olyan arra feljogosított szervezet szállíttat el, amely a folyékony hulladék jogszabályi elıírások szerinti elhelyezését igazolja…….m3
d) önkormányzati rendeletben foglalt mentesség, kedvezmény
10. Díjfizetési alap
(A)
…….m3
Talajterhelési díj egységdíjának mértéke
(E)
120 Ft/m3
Területérzékenységi szorzó
(T) (adóhatóság tünteti fel)
Veszélyeztetési szorzó
(V) (adóhatóság tünteti fel)
Tárgyévi talajterhelési díj mértéke = AxExTxV
…………Ft
……... évben a kibocsátó a fent megállapított talajterhelési díj …. %-át köteles megfizetni.
Kelt, ………………………
………………………………
cégszerő aláírás
Adóhatóság tölti ki:
A beérkezés napja:
Az átvevı aláírása:

…………………………..
…………………………..
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2/a. melléklet a 22/2004. (VII. 9.) Hev. Ör.-hez11
AZ ADÓHATÓSÁG TÖLTI KI!
Beérkezési határidı:................................................................................
Beérkezés napja: .....................................................................................
Átvevı aláírása: ...............................................................................

2/a.számú melléklet

200... évi BEVALLÁS
Talajterhelési díjhoz vállalkozó, társaságok részére
Kibocsátó bejelentése, bevallása a Heves Város Önkormányzat Képviselı-testületének
22/2004. (VII.9.) számú rendelete alapján

Azonosító adatok
1. A kibocsátó neve, cégneve:
2. Adószáma:
3. Székhelye, címe:
4.
5.
6.
7.

Telephelye címe:
Fogyasztási helye, címe:
Képviselıjének neve, címe:
Statisztikai számjele:

Talajterhelési díj alapja
8.

200...évben kibocsátó által fogyasztott teljes vízmennyiség ( + )

m3

9.

Ivóvízvezeték meghibásodása következtében elszivárgott vízmenny.( - )

m3
m3

10. Locsolási célú felhasználás ( - )
Szennyvíztárolóból elszállított, számlákkal igazolt mennyiség, melyet olyan
feljogosított szervezet szállított el, amely a folyékony hulladék
jogszabályi elıírások szerinti elhelyezését igazolja ( -)

11. arra

m3

12.

m3

Talajterhelési díjfizetés alapja [8-(9+10+11)]]

Talajterhelési díj számítása:
13.
14.
15.
16.
17.

Díjfizetés alapja (12.sor adata)(A)
Egységdíj (E)
Területérzékenységi szorzó (T)
Veszélyeztetési szorzó (V)
Tárgyévi talajterhelési díj mértéke ( A x E x T x V )

18. Fizetendı talajterhelési díj ( 17. sor összegének a… %-a)
Heves,…………………………………….
.................................................................
11

A 21/2006. (XII. 1.) Hev. Ör. 8. §-ával módosított melléklet. Hatályos 2006. december 1.

m3
120 Ft/m3
1,5
1,0
Ft
Ft

7
Cégszerő aláírás
2/b. melléklet a 22/2004. (VII. 9.) Hev. Ör.-hez12
AZ ADÓHATÓSÁG TÖLTI KI!
/ Beérkezési határidı: ...............................................................................
Beérkezés napja: .....................................................................................
aaaa
Átvevı aláírása: ...............................................................................

2/b.számú melléklet

200... évi BEVALLÁS
Talajterhelési díjhoz magánszemély részére
Kibocsátó bejelentése, bevallása a Heves Város Önkormányzat Képviselı-testületének
22/2004. (VII.9.) számú rendelete alapján

Azonosító adatok
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

A kibocsátó neve:
Adóazonosító jel:
Születési hely, idı:
Anyja neve:
Lakcíme:
Levelezési címe:
Fogyasztás helye, címe:

Talajterhelési díj alapja:
8.

200...évben kibocsátó által fogyasztott teljes vízmennyiség ( + )

m3

9.

Ivóvízvezeték meghibásodása következtében elszivárgott vízmennyiség ( - )

m3

10. Locsolási célú felhasználás ( - )
Szennyvíztárolóból elszállított, számlákkal igazolt mennyiség, melyet olyan
feljogosított szervezet szállított el, amely a folyékony hulladék
jogszabályi elıírások szerinti elhelyezését igazolja ( - )

m3

11. arra

m3

12.

m3

Talajterhelési díjfizetés alapja [8-(9+10+11)]]

Talajterhelési díj számítása:
13. Díjfizetés alapja (12.sor adata) (A)
14. Egységdíj (E)
15. Területérzékenységi szorzó (T)
16. Veszélyeztetési szorzó (V)
17. Tárgyévi talajterhelési díj mértéke ( A x E x T x V )
18. Fizetendı talajterhelési díj ( 17. sor összegének a …%-a)
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A 21/2006. (XII. 1.) Hev. Ör. 8. §-ával módosított melléklet. Hatályos 2006. december 1.

m3
120Ft/m3
1,5
1,0
Ft
Ft

8
Heves,…………………………………….
.................................................................
Aláírás

