Battonya Város Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2017.(II.24.) rendelete
a talajterhelési díjról
Battonya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló
2003. évi LXXXIX. törvény 26. § (4) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján,
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 11.
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a talajterhelési díjról a következőt rendeli el:
1. A talajterhelési díj bevallása, megfizetése
1.§ (1) A kibocsátó a talajterheléséért díjat köteles fizetni, amelynek alapját és mértékét a
környezetterhelési díjról szóló törvény határozza meg.
(2) A kibocsátó a talajterhelési díjról szóló bevallását e rendelet 1. mellékletében
meghatározott formanyomtatványon teszi meg.
(3) Mérési lehetőség hiányában a talajterhelési díj alapjául szolgáló vízmennyiséget a
víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek
végrehajtásáról szóló 58/2013. (II.27.) Korm. rendelet 8. mellékletében meghatározott
átalánymennyiségek alapján kell meghatározni köbméterben.
2. § (1) A kibocsátó a talajterhelési díjfizetési kötelezettségét Battonya Város Önkormányzata
11733089-15344155-03920000. számú „Talajterhelési díj beszedési számlára” köteles
teljesíteni.
(2) Az önkormányzat az (1) bekezdésben megjelölt számláján rendelkezésre álló összeget a
befizetést követő hónap 10. napjáig a települési környezetvédelmi alap javára átutalja.
3. § Ha a kibocsátó több ingatlannal rendelkezik, bevallásában az adatokat ingatlanonként kell
feltüntetni.
4. § A talajterhelési díj fizetésére kötelezett kibocsátókról, valamint a díj fizetésére vonatkozó
kedvezményben, mentességben részesülő személyekről a jegyző nyilvántartást vezet.
2. Adatszolgáltatásra vonatkozó szabályok
5. § A közműszolgáltató a környezetterhelési díjról szóló törvényben meghatározott
adatszolgáltatási kötelezettségének – a kibocsátó azonosítása és ellenőrzése érdekében
adatokat szolgáltat a tárgyévet követő év február 28. napjáig a kibocsátók tárgyévi
vízfogyasztásáról, korrigálva a locsolási kedvezmény mennyiségével, valamint az
ivóvízvezeték meghibásodása következtében elszivárgott vízmennyiséggel.
3. Kedvezmények, mentességek
6. § (1) A kibocsátó – 2. mellékletében meghatározott - kérelmére a tárgyévi talajterhelési díj
megfizetésére 50 %-os kedvezmény állapítható meg, ha
a) háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegét,
b) egyedülélő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 150 %-át.
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(2) A talajterhelési díjkedvezményt természetes személy kibocsátó veheti igénybe,
személyenként egy ingatlan után.
7. § (1) Kérelemre mentesül a talajterhelési díj megfizetése alól a 70. életévét tárgyév január
1. napja előtt betöltő egyedülélő személy.
(2) Mentesül az adott ingatlan tekintetében a talajterhelési díjfizetési kötelezettség alól az a
kibocsátó, aki az adott évben rácsatlakozik a már üzemeltetett csatornahálózatra. A mentesség
a csatornahálózatra történő rácsatlakozás évének első napjától érvényes.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott mentesség a természetes személy kibocsátót illeti meg,
személyenként egy ingatlan után.
7/A. §1 2(1) Mentesül a talajterhelési díj megfizetése alól 2018. január 1. napjától az a
kibocsátó, aki a “Battonya város szennyvízelvezetésének és tisztításának bővítése,
korszerűsítése elnevezésű, KEHOP-2.2.2-15-2015-00008” azonosítószámú projekt keretében
megvalósult és műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára a víziközmű-szolgáltató által
igazoltan 2021. február 28. napjáig igazoltan ráköt.
(2) A 2017., 2018., 2019., 2020. évre vonatkozó talajterhelési díjat – amennyiben az (1)
bekezdésben meghatározott mentességre való jogosultság feltételei nem állnak fenn –
legkésőbb 2021. március 31. napjáig kell a kibocsátónak megfizetnie.

4. Értelmező rendelkezések
8. § E rendelet alkalmazásában
a) egyedülélő: az Szt. 4. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott személy;
b) háztartás: az Szt. 4. § (1) bekezdés f) pontjában meghatározott személyek közössége;
c) jövedelem: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a
továbbiakban:Szt.) 4. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott jövedelem;
d) tárgyév: január 1. napjától december 31. napjáig terjedő időszak, amelyet a talajterhelési
díjfizetési kötelezettség érint.
5. Záró rendelkezések
9. § (1) E rendelet 2017. március hó 1. napján lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Battonya Város Önkormányzata
képviselő-testületének a talajterhelési díj bevezetéséről szóló 24/2004. (V.25.) önkormányzati
rendelete.
(3) E rendelet talajterhelési díjkedvezményre és mentességre vonatkozó szabályai a 2016.
tárgyévi talajterhelési díjfizetési kötelezettség esetén is alkalmazandók.
Battonya, 2017. február 23.
Marjai János
polgármester
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Varga István Tamás
jegyző

Módosította a 22/2018. (XI.30.) önkormányzati rendelet
Módosította a 6/2020. (V.6.) önkormányzati rendelet
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Kihirdetve: 2017. február hó 24. napján a talajterhelési díjról szóló 3/2017.(II.24.)
önkormányzati rendelet.
Varga István
jegyző

Egységes szerkezetbe foglalva 6/2020.(V.6.) önkormányzati rendelettel.
Battonya, 2020. május 6.
….………………………….
Varga István Tamás
Jegyző
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1. melléklet a 3/2017. (II.24.) önkormányzati rendelethez

BEVALLÁS
a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez
kapcsolódó talajterhelési díjhoz
Benyújtási határidő: ……… március 31.
I. A díjfizető (kibocsátó):
I.1.Neve (cégneve):_______________________________________________________
I.2.Születési helye, ideje:___________________________________________________
I.3.Anyja születési családi és utóneve:________________________________________
I.4.Adószáma: __________________________________________________________
I.5.Adóazonosító jele:_____________________________________________________
I.6.Lakóhelye:___________________________________________________________
I.7. Levelezési címe: ______________________________________________________

II. A díjfizetéssel érintett ingatlan:
II.1.Címe: 5830 Battonya, ______________________u.____sz. Helyrajzi száma:_____________
II.2.Címe: 5830 Battonya, ______________________u.____sz. Helyrajzi száma:_____________
II.3.Címe: 5830 Battonya, ______________________u.____sz. Helyrajzi száma:_____________

III. Az ingatlan tulajdonosának (Akkor kell kitölteni, ha nem azonos a díjfizetővel.):
III.1. Neve (cégneve):________________________________________________________
III.2.Születési helye,ideje:_____________________________________________________
III.3.Anyja születési családi és utóneve:__________________________________________
III.4. Levelezési címe:________________________________________________________

IV. Bevallási időszak:

20

.január 1 –től

20

. december 31.- ig.
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V. A díjfizetéssel kapcsolatos adatok:
A díjfizetéssel érintett ingatlan címe, helyrajzi száma
1.
2.
3.
…………………
…………………
………………...
…………………
…………………
………………...
…………………
…………………
………………...
…………………
…………………
………………...

5.
6.

A felhasznált (vízmérő alapján mért)
vízmennyiség a tárgyévben:(Ha a vízmérő
nem áll rendelkezésre, akkor az
önkormányzat rendelete szerinti átalányvízmennyiséget kell beírni!)
Külön jogszabály alapján a locsolásra
felhasznált vízmennyiség
Szennyvízszállításra feljogosított szervezet
által igazoltan elszállított szennyvíz
mennyisége
Az önkormányzati rendelet szerinti mentes
vízmennyiség
A talajterhelési díj alapja (1. sor
csökkentve a 2., 3. és 4. sorok összegével)
A talajterhelési díj mértéke:

7.

Területérzékenységi szorzó:

8.

A számított talajterhelési díj: (5. sor * 6.
sor *7sor)
Az önkormányzati rendelet szerinti
díjkedvezmény, díjmentesség
Fizetendő talajterhelési díj

1.

2.
3.
4.

9.
10.

Soronként
összesen

Az adóhatóság
tölti ki

m3

m3
m3

m3
m3
1200,- Ft/m3

1200,- Ft/m3

3

3

1200,- Ft/m3
3

1200,- Ft/m3

1200,- Ft/m3

3

Ft

Ft
Ft

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Battonya, …..…..év……………hó……...nap

________________________________
a díjfizető vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása
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2. melléklet a 3/2017. (II.24.) önkormányzati rendelethez

KÉRELEM
talajterhelési díjfizetési kötelezettség díjkedvezményéhez
Alulírott
Neve:
Születési helye, ideje:
Anyja születési és családi neve:
Adóazonosító jel

Kérem, hogy a …………….önkormányzati rendelet ………….. alapján a talajterhelési díjfizetési
kötelezettség alól
-

50%-os díjkedvezményt biztosítsanak, mert:*

a) Háztartásomban az egy főre eső havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 100%-át, 2016 évben 28.500 Ft-ot.
b) Egyedülélő vagyok, és a havi jövedelmem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 150%-át, 2016 évben 42.750 Ft-ot.
*( A megfelelő rész aláhúzandó)
Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Battonya, ...................................................................

.........................................................................
kérelmező aláírása
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3. melléklet a 3/2017. (II.24.) önkormányzati rendelethez

KÉRELEM
talajterhelési díjfizetési kötelezettség mentességéhez
Alulírott
Neve:
Születési helye, ideje:
Anyja születési és családi neve:
Adóazonosító jel:

Kérem, hogy a(z)………………….. önkormányzati rendelet ………….. alapján a talajterhelési díjfizetési
kötelezettség alól

-

Mentesítsenek, mert:

a) Egyedül élő, 70 év feletti kibocsátó vagyok vagy
b) A tárgyévben a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára rákötöttem

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Battonya,...................................................................

.........................................................................
kérelmező aláírása
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