Arnót község Önkormányzata Képviselő-testületének
18/2015. (VIII.24.) önkormányzati rendelete a
talajterhelési díjról
Arnót község Önkormányzati Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003.évi
LXXXIX. törvény 26. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32.
cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdés 12. pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva a talajterhelési díjról a következőket rendeli el

A talajterhelési díj mértéke

1.§ Mérési lehetőség hiányában az átalány mértékét a 47/1999. (XII.28.) KHVM rendelet 3.
sz. melléklete szerinti vízfogyasztás alapulvételével kell megállapítani.
A talajterhelési díj bevallása, megállapítása, befizetése

2. § A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó
talajterhelési díjat a kibocsátónak
kell megállapítani, bevallania az 1. melléklet szerinti
nyomtatványon és megfizetnie (önadózás) a tárgyévet követő év március 31. napjáig Arnót
Község Önkormányzata 11734004-15348922-03920000 talajterhelési díj beszedési számlára.
Díjkedvezmény, mentesség

3. § (1) A talajterhelési díj megfizetése alól 94,5 %-os mentességet élvez az a kibocsátó,
akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori
nyugdíjminimum négyszeresét,
(2) A Képviselő- testület a 65-ik életévét betöltő kibocsátó magánszemély részére
talajterhelési díj mentességet biztosít a betöltést követő év január 01-től

Ellenőrzés, adatszolgáltatás
4. § (1) A közszolgáltató a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó
szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díj megállapításához és ellenőrzéséhez
szükséges adatokat tárgyévet követő év február 28. napjáig az önkormányzat rendelkezésére
bocsátja.
(2) A bevallásra került adatokat az adóhatóság a közszolgáltató által rendelkezésre bocsátott
adatok alapján ellenőrzi.
Vegyes és záró rendelkezések

5. § (1) A rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) (2) A rendelet hatálybalépésével hatályát veszíti a talajterhelési díjjal kapcsolatos helyi
szabályokról szóló többször módosított 11/2004 (09.15.) rendelet.

dr. Üveges István
polgármester

Szarka Tamás
jegyző

1. sz. melléklet
TALAJTERHELÉSI DIJ BEVALLÁS …….. ÉVRŐL
Önkormányzati adóhatóság tölti ki!
Beérkezés, postára adás dátuma:
201 ……….…….hó…..nap
Átvevő aláirása……………….

Adóhatóság megnevezése: ARNÓT
KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
3713 Arnót,
Petőfi u. 120.
Adóhatóság azonositó száma:
………………………………

Mutatószám:………………………..

Adózó tölti ki!
I. rész Adóalany azonosító adatai:
1./ Neve :……………………………………………………………………………………….
(leánykori neve: ……………………………………….)
2./ Címe (lakcíme, székhelye): ………………….község ……………………utca ……..szám
3./ Adóazonosító jele: ………………………….. Adószáma:………………………………..
4./ Statisztikai számjele:……………………… KSH azonosítója: …………………………
5./ Az adóalany a helyi önkormányzati rendelete alapján adómentes? Igen / nem
(Ha igen, az erre vonatkozó 1. számú betétlapot az adómentességi nyilatkozatról csatolni kell!)

II. rész A talajterhelési díj megállapítása
A talajterhelési díjjal érintett ingatlan címe: …………………………………………..község
……………………………………út ……………. házszám …………………. irányítószám
I. Az adó alapjának megállapítása
1.Víz mennyisége 201…. évben:
-szolgáltatott, vagy egyedi vízbeszerzés esetén
a méréssel igazolt felhasznált mennyiség:
………….. m3
- átalánydíj alapján meghatározott víz mennyisége: …………….m3
2. Ivóvízvezeték hiba miatti szivárgás ……. évben
3. Szennyvíztárolóból elszállított szennyvíz mennyisége ……... évben
4. ………évi talajterhelési díj alapja (1-(2+3)
II. Talajterhelési díj kiszámítása
5. Talajterhelési díj egységára
6. Területérzékenységi szorzó
7. Törvény szerinti éves talajterhelési díj (7. sor = 4. sor x 5. sor x 6. sor )
III. Kedvezmények
8. Az önkormányzat rendelete alapján figyelembe vehető kedvezmény
IV. Kedvezményekkel csökkentett éves talajterhelési díj (7.sor-8.sor)
V. ……….. évre vonatkozó a bevallással egy időben

megfizetendő talajterhelési díj

A r n ó t, ………………………….
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m3
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Aláírás: ……………………………………………

