Abony Város Önkormányzat 30/2004. (XI.30.) számú rendelete
a talajterhelési díj helyi szabályairól
(egységes szerkezetben a módosításáról szóló
25/2005.(X.28.) számú és 8/2006.(IV.1.) számú önkormányzati rendeletekkel)
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében, valamint a
környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény - a továbbiakban: törvény - 13. §
(1) bekezdésében, a 21. § (2) bekezdésében, továbbá a 26. § (4) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a talajterhelési díj
helyi szabályairól az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya Abony Város Önkormányzat közigazgatási területére, valamint Abony
városban bejelentett lakó-, vagy tartózkodási hellyel, székhellyel, illetőleg telephellyel
rendelkező kibocsátókra terjed ki.
2. § A törvény 11. §-a alapján talajterhelési díj fizetési kötelezettség terheli azt a kibocsátót,
aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára (szennyvízcsatornára) nem köt rá, és helyi
vízgazdálkodási hatósági engedélyezés alapján szennyvízelhelyezést alkalmaz (továbbiakban
kibocsátó).

Talajterhelési díj mértéke
3. §.
(1) A talajterhelési díj mértékét a talajterhelési díj (2) bekezdésben meghatározott alap, a (2)
bekezdésben meghatározott egységdíj, valamint a területérzékenység és veszélyeztetési szorzó
határozza meg.
(2) A talajterhelési díj alapja: a szolgáltatott víz mennyisége, csökkentve az ivóvízvezeték
meghibásodása következtében elszivárgott, illetve külön jogszabály szerint locsolási célú
felhasználásra figyelembe vett vízmennyiséggel.
(3) A talajterhelés egységdíjának mértéke: 120 Ft/m3.
(4)A talajterhelési díj számításának részletes szabályait a törvény 3. számú melléklete
tartalmazza.

Talajterhelési díjmentesség1
4. §
5. §
6. §

Talajterhelési díjkedvezmények
1

Hatályon kívül helyezte: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2006.(IV.1.) számú rendeletének 1. §-a
Hatálytalan: 2006. április 1-től
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7. § A talajterhelési díj fizetésére kötelezett kibocsátó a Törvény 27. § (1) bekezdésének
rendelkezése értelmében a törvény alapján megállapított talajterhelési díjnak
a) 2004-ben a 20%-át,
b) 2005-ben a 40%-át,
c) 2006-ban az 50%-át,
d) 2007-ben a 75%-át,
e) 2008-ban a 90%-át,
f) 2009-től kezdődően pedig a 100%-át köteles megfizetni.
8. § (1) Talajterhelési díjkedvezmény illeti meg a törvény 14.§-a alapján azt a kibocsátót, aki
a szennyvíztárolójából a folyékony hulladékot olyan arra feljogosított szervezettel szállíttatja
el, amely a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló
213/2001. (XI.14.) Korm. rendelet előírásai szerinti elhelyezését is igazolja. A talajterhelési
díj alapját a számlákkal igazolt mennyiséggel csökkenteni kell.
(2) A talajterhelési díjkedvezmény iránti kérelem mellékleteként be kell nyújtani a
talajterhelési díj alapjának csökkentéséhez a folyékony hulladék szállítására feljogosított
szervezet által kiállított számlát, az elszállított folyékony hulladék elhelyezésének igazolását
(a leürítő hellyel kötött szerződést, vagy a szennyvíztisztító telep befogadó nyilatkozatát).

Díjfizetési kötelezettség keletkezése
9.§ Az új létesítményt üzemeltető kibocsátó az üzemelés első évében fizetendő díjat egy
összegben a tárgyévet követő év március 31-ig köteles megfizetni.

Díjfizetési kötelezettség megszűnése
10.§ (1) A kibocsátó talajterhelési díj fizetési kötelezettsége azzal a nappal szűnik meg, amely
napon:
a) a vízszolgáltatási szolgáltatás igénybevétele a vízszolgáltató igazolása szerint megszűnt,
b) a 4.§ (1) bekezdésében foglalt berendezések üzembe helyezése megtörténik,
c) a kibocsátó a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára ráköt és azt a szolgáltató
igazolja.
(2) A kibocsátó adókötelezettséget érintő változást a bekövetkezéstől számított 15 napon belül
az adóhatóságnál be kell jelentenie.

A talajterhelési díjra vonatkozó eljárási és adatszolgáltatási szabályok
11. § (1) A talajterhelési díjjal kapcsolatos I. fokú adóztatási feladatokat (a törvény 24. §-a
szerint) az illetékes önkormányzati adóhatóság, az adózás rendjéről szóló törvény szabályai
szerint a jegyző (a továbbiakban: I. fokú adóhatóság) látja el.
(2) A talajterhelési díj megfizetésére, bevallására, az ehhez kapcsolódó jogkövetkezményekre,
a megállapításához és a beszedéséhez való jog elévülésére, pénzügyi ellenőrzésre, valamint a
végrehajtásra – a törvényben nem szabályozott kérdésekben – az adózás rendjéről szóló
törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
(3) A kibocsátót az adókötelezettség keletkezéséről, az adóalap (a talajterhelési díj alapja), a
díjmentességek, a díjkedvezmények és a talajterhelési díj megállapításhoz szükséges
adatokról bevallási kötelezettség terheli.
(4) A törvény 20. § (1) bekezdése szerint a kibocsátóknak az I. fokú adóhatóság által
rendelkezésükre bocsátott, a talajterhelési díjra vonatkozó bevallási nyomtatványon (1. számú
melléklet) kell bevallásukat megtenniük, a tárgyévet követő év március 31-ig.
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(5) A törvény 12. § (2) bekezdése alapján a talajterhelési díj alapjának megállapításához a
kibocsátónak ( jelen rendelet 1. számú melléklete szerinti) írásbeli nyilatkozata szükséges
a) a szolgáltatott víz m3-ben megjelölt, éves mennyiségéről, (a továbbiakban: Vm)
b) az ivóvíz vezeték meghibásodása következtében elszivárgott víz m3-ben megjelölt, éves
mennyiségéről, (a továbbiakban: Esz)
c) valamint az állami tulajdonú vízi közmű igénybevételével összefüggő locsolási
kedvezményről szóló, 8/2000. (X. 18.) sz. KÖVIM rendelet alapján locsolásra felhasznált víz
m3-ben megjelölt mennyiségéről (a továbbiakban: Lo)
(6) A talajterhelési díjra vonatkozó bevallást, kérelmeket a Polgármesteri Hivatal
Adócsoportjánál, és a hivatal ügyfélszolgálati irodájában lehet benyújtani.
(7) Az Art. 133. §-a rendelkezéseinek figyelembe vételével az I. fokú adóhatóság kérelem
alapján a magánszemély rászoruló lakossági kibocsátó részére - indokolt esetben részletfizetést vagy fizetési halasztást engedélyezhet,
(8) Az Art. 134. §-a rendelkezéseinek figyelembevételével az I. fokú adóhatóság
magánszemély rászoruló lakossági kibocsátó kérelme alapján az őt terhelő díjtartozást,
valamint a bírság- vagy pótléktartozást mérsékelheti vagy elengedheti, ha azok megfizetése az
adózó és a vele együtt élő közeli hozzátartozók megélhetését súlyosan veszélyezteti.
12.§ Abony Város Jegyzője (továbbiakban: Jegyző) részére a szolgáltató a kibocsátók
azonosítása és ellenőrzése érdekében adatszolgáltatásra köteles:
a) a víz szolgáltatója
- minden év február 28. napjáig a kibocsátók részére az előző évben szolgáltatott, az
ivóvízvezeték meghibásodása következtében elszivárgott, valamint a locsolási célú
felhasználásra figyelembe vett vízmennyiségről,
- csatornára való rákötésekről, a rákötést követő hó 5. napjáig.
b) folyékony hulladék elszállítására feljogosított szervezet a kibocsátók szennyvíztárolójából
az előző évben elszállított folyékony hulladék mennyiségéről, minden év február 28. napjáig.

Értelmező rendelkezések
13. § A jelen rendelet alkalmazásában:
1. Adókötelezettség, és az adókötelezettséget érintő változás: (Az adózás rendjéről szóló
2003. évi XCII. törvény - Art. - rendelkezéseiben foglaltak alapján):
Art. 14.§ (1) "Az adózó az adó és a költségvetési támogatás megállapítása, megfizetése
(kiutalása) érdekében köteles törvényben vagy e törvényben előírt:
a) bejelentésre, nyilatkozattételre,
b) adó megállapításra (önadózás, a munkáltató, a kifizető adó megállapítása),
c) bevallásra,
d) adófizetésre és adóelőleg fizetésére,
e) bizonylat kiállítására és megőrzésére,
f) nyilvántartás vezetésére (könyvvezetésre),
g) adatszolgáltatásra,
h) adólevonásra, adóbeszedésre
(az a)-h) pontban foglaltak együtt: adókötelezettség)."
Art. 19. § (1): "Az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adó esetében - az önadózás
és az adóbeszedés kivételével - az adózó bevallásának benyújtásával jelenti be
adókötelezettségét".
Art. 23. § (1)-(2): "Az adózónak az adókötelezettségét érintő olyan változást - a megváltozott
természetes azonosító adatok és a 22. § (2) bekezdésében foglaltak kivételével -, amelyről a
cégbíróság, illetve a körzetközponti jegyző külön jogszabály alapján az adóhatóságot nem
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köteles értesíteni, annak bekövetkezésétől számított 15 napon belül az előírt nyomtatványon
közvetlenül az állami és az önkormányzati adóhatóságnak kell bejelentenie.
Az adókötelezettséget érintő változás különösen az Art. 16. § (3) bekezdésében felsorolt
adatok változása, továbbá az adózó végelszámolásának elhatározása, az adóköteles
tevékenység vagy a jogi személy, egyéb szervezet megszűnése is. Az üzleti év mérlegforduló
napjának megváltozásáról az adózó a változás évét megelőző naptári év augusztus 15. napjáig
tesz bejelentést."
2. Az önkormányzat közigazgatási területe: Abony Város Önkormányzat közigazgatási
határa által behatárolt - bel- és külterületet magában foglaló - térség.
3. A talajterhelési díj alapja (A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény
12. § (2) bekezdésében foglaltak alapján):
A talajterhelési díj alapja (A) a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó
szennyvízelhelyezés esetében a szolgálgatott víz mennyisége (Vm), csökkentve az
ivóvízvezeték meghibásodása következtében elszivárgott (Esz), illetve külön jogszabály (az
állami tulajdonú vízi közmű igénybevételével összefüggő locsolási kedvezményről szóló,
8/2000. (X. 18.) sz. KÖVIM rendelet) szerint locsolásra felhasznált víz mennyiségével (Lo).
A tv. 14. §-a alapján: "A talajterhelési díj alapja csökkenthető azzal a számlával igazolt
mennyiséggel, (Sz) amelyet a kibocsátó a szennyvíztárolójából arra feljogosított szervezettel
szállíttat el, amely a folyékony hulladék elhelyezését igazolja."
A = Vm (m3/év) - Esz (m3/év) - Lo (m3/év) - Sz (m3/év)
4. Egyedi szennyvíz elhelyezési kislétesítmény (A közműves szennyvízelvezető és -tisztító
művek gazdaságosan el nem látható területekre vonatkozó Egyedi Szennyvízkezelés Nemzeti
Megvalósítási Programjáról szóló 174/2003. (X. 28.) Korm. rend. 2. § ba) pontjában foglaltak
szerint):
"Olyan létesítmény (építmény), amely a környezeti elemek terhelését csökkentve a települési
szennyvizek nem közműves elvezetésére-tisztítására és elhelyezésére szolgál, a közműves
szennyvízelvezetéssel és -tisztítással egyenértékű környezetvédelmet és életminőséget
biztosít. Az egyedi szennyvíz-elhelyezési kislétesítmény a szennyezőanyagok lebontását
energia bevitel nélkül végzi. Technológiai elemei: az oldó medence, a kavics/homokszűrő(k),
amelyek összességében lehetővé teszik - a földtani közegbe történő végső kibocsátás esetén a növényzet és a talaj élővilága számára a tisztított szennyvizek maradék tápanyagtartalmának
hasznosítását, vagy a felszíni vizekben történő ártalommentes elhelyezést."
5. Egyedi szennyvíztisztító kisberendezés (A közműves szennyvízelvezető és -tisztító művel
gazdaságosan el nem látható területekre vonatkozó Egyedi Szennyvízkezelés Nemzeti
Megvalósítási Programjáról szóló 174/2003. (X. 28.) Korm. rend. 2. § bb) pontjában foglaltak
szerint):
"Olyan létesítmény (építmény), amely a települési szennyvizek nem közműves elvezetéséretisztítására és elhelyezésére szolgál, a közműves szennyvízelvezetéssel és -tisztítással
egyenértékű környezetvédelmi megoldást biztosít. A szennyezőanyagok lebontását energia
bevitel segítségével végző egyedi szennyvíztisztító kisberendezésnek biztosítania kell a
szennyvizek szennyezőanyag-tartalmának külön jogszabályban előírt mértékű eltávolítását,
akár felszíni víz, akár a földtani közeg a befogadó."
6. Folyékony hulladék (A települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének
feltételeiről szóló 213/2001. (XI. 14.) Korm. rend. 3. § b) pontjában foglaltak szerint):
"A szennyvízelvezető hálózaton, illetve szennyvíztisztító telepen keresztül el nem vezetett
szennyvíz, amely
a) emberi tartózkodásra alkalmas épületek szennyvíztároló létesítményeinek és egyéb helyi
közműpótló berendezéseinek ürítéséből,
b) a nem közüzemi csatorna- és árokrendszerekből, valamint
c) a gazdasági de nem termelési, technológiai eredetű tevékenységből
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származik."
(A közműves ivóvízellátásról és a közműves szennyvízelvezetésről szóló 38/1995. (IV. 5.)
Korm. rend. 2. § 43. pontja alapján):
"A települések területén, a közcsatornába be nem kötött, emberi tartózkodásra alkalmas
épületek és telkek szennyvíztároló létesítményeinek és egyéb, helyi közműpótló
berendezéseinek ürítéséből, a nem közüzemi vízelvezető rendszerek tisztításából, továbbá a
gazdasági, de nem termelő tevékenységből származó szennyvíz és szennyvíziszap, mely
tartalmazhat kórokozó vagy fakultatív kórokozó baktériumokat, de nem minősül veszélyes
hulladéknak."
7. Folyékony hulladék elszállítására feljogosított szervezet (A települési hulladékkal
kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 213/2001. (XI. 14.) Korm. rend. 20.
§ (1) b) pontjával összhangban):
A környezetvédelmi hatóságnak a folyékony hulladék üzletszerű szállítására vonatkozó
engedélyével rendelkező szervezet, (kivéve az országba történő behozatalnak, kivitelnek,
átszállításnak minősülő szállítást).
8. Háztartási szennyvíz: (A közműves ivóvízellátásról és a közműves szennyvízelvezetésről
szóló 38/1995. (IV. 5.) Korm. rend. 2. § 41. pontja alapján):
"Emberi tartózkodás céljára szolgálóterületről vagy szolgáltatásból származó szennyvíz,
amely az emberi anyagcseréből és háztartási tevékenységből származik és nem minősül
veszélyes hulladéknak."
9. Helyi vízgazdálkodási hatósági engedély és az annak alapján végzett szennyvíz elhelyezés
(A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény és a vízgazdálkodási jogkör gyakorlásáról
szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rend. 24. § (1) bekezdésének b) pontja alapján):
A helyi vízgazdálkodási jogkört gyakorló, I. fokú vízügyi hatóság (a jegyző) által az 500
m3/év mennyiséget meg nem haladó és kizárólag házi, kommunális szennyvíz elszikkasztását
szolgáló létesítmény megépítéséhez, használatba vételéhez, átalakításához, megszüntetéséhez
adott engedély, s az ennek alapján használt szikkasztó valamint az 500 m3/év mennyiséget
meg nem haladó és kizárólag házi, kommunális szennyvíz elhelyezését szolgáló, zárt
szennyvíztároló. (Lásd még a 9. § 6., 8., 11. és 23. pontokat.)
10. Kibocsátó (A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 2. § a) pontja
szerint):
Az a környezethasználó, aki (amely) az engedélyhez kötött környezethasználata során a
környezetterhelésével járó anyagot bocsát a környezetbe. A talajterhelési díj vonatkozásában
az a kibocsátó, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá és helyi
vízgazdálkodási hatósági, illetve vízjogi engedélyezés alapján szennyvíz elhelyezést
alkalmaz.
11. Közműpótló létesítmény (szennyvíztároló) (A települési szilárd és folyékony hulladékkal
kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 16/2002. (IV. 10.) EüM rendelet 2. §
(1) bekezdésének c) pontjában foglaltak szerint):
"Közcsatornával el nem látott területeken keletkező szennyvíz gyűjtésére, tárolására,
kismértékű kezelésére szolgáló, az ingatlanon elhelyezett (vízzáróan vagy anélkül kialakított)
műtárgy vagy akna."
12. Lakossági kibocsátó (A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 2. §
a) pontja alapján):
Az a természetes személy környezethasználó, aki az engedélyhez kötött környezethasználata
során a környezet terhelésével járó anyagot bocsát a környezetbe. A talajterhelési díj
vonatkozásában az a természetes személy környezethasználó, aki a műszakilag rendelkezésre
álló közcsatornára nem köt rá és helyi vízgazdálkodási hatósági, illetve vízjogi engedélyezés
alapján szennyvíz elhelyezést alkalmaz.
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13. Műszakilag rendelkezésre nem álló közcsatorna (A közműves ivóvízellátásról és a
közműves szennyvíz elvezetésről szóló 38/1995. (IV. 5.) Korm. rend. és az államigazgatási
eljárás általános szabályairól szóló 1957. évi IV. törvény - Áe.- 32-33.§-ainak rendelkezéseire
figyelemmel):
Amelyet az I. fokú adóhatóság által az Áe. 32. §-33. §-ainak rendelkezései alapján,
adóellenőrzés keretében kirendelt szakértő annak nyilvánít.
14. Műszakilag rendelkezésre álló közcsatorna (A közműves ivóvízellátásról és a közműves
szennyvíz elvezetésről szóló 38/1995. (IV. 5.) Korm. rend. és az államigazgatási eljárás
általános szabályairól szóló 1957. évi IV. törvény - Áe.- 32-33.§-ainak rendelkezéseire
figyelemmel):
Amelyet az I. fokú adóhatóság által az Áe. 32.§-33.§-ainak rendelkezései alapján,
adóellenőrzés keretében kirendelt szakértő annak nyilvánít.
15. Nem képes a műszakilag rendelkezésére álló közcsatornára való rákötés költségeit
kifizetni: az a kibocsátó, akinek a közcsatornára való rákötés költsége meghaladja a saját
maga és a vele közös háztartásban élők két havi összes nettó jövedelmét.
16. Nettó jövedelem: (A pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló, 3/2004. (II. 3.)
sz. önkormányzati rendelet 3.§ (1) bekezdésének a.) pontjában foglaltak szerint):
A személyi jövedelemadóról szóló törvényben jövedelemként meghatározott vagyoni érték
(bevétel) munkavállalói járulékkal, személyi jövedelemadóval, egészségbiztosítási és
nyugdíjjárulékkal, magán-nyugdíjpénztári tagdíjjal, valamint a jövedelemadóról szóló
törvényben elismert költségekkel csökkentetett része, függetlenül attól, hogy adómentesnek
vagy adókötelesnek minősülnek.
A jelen rendelet alkalmazása szempontjából jövedelemnek minősül: A pénzbeli és szociális
ellátásokról szóló 3/2004. (II. 3.) sz. önkormányzati rendelet alapján folyósított rendszeres
gyermekvédelmi támogatás, a kerületi segély, a rezsi- és lakbértámogatás, lakásfenntartási
támogatás, az adósságkezelési szolgáltatás, az időskorúak járadéka, a rendszeres szociális
segély, az ápolási díj, a temetési segély, a helyettes szülő nevelési díja, külön ellátmánya, a
köztemetés, a közgyógyellátás, valamint az anyasági támogatás, súlyos mozgáskorlátozott
személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a fogyatékossági támogatás.
17. Rászoruló lakossági kibocsátó: az, akinek és a vele közös háztartásban élőknek az összes
havi nettó jövedelme nem haladja meg a minimálbért.
18. Szociális ellátás (A pénzbeli és szociális ellátásokról szóló 3/2004. (II. 3.) sz.
önkormányzati rendelet alapján):
a rendszeres gyermekvédelmi támogatás, a kerületi segély, a rezsi- és lakbértámogatás,
lakásfenntartási támogatás, az adósságkezelési szolgáltatás, az időskorúak járadéka, a
rendszeres szociális segély, az ápolási díj, a temetési segély, a helyettes szülő nevelési díja,
külön ellátmánya, a köztemetés, a közgyógyellátás, valamint az anyasági támogatás, súlyos
mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a fogyatékossági
támogatás.
19. Szolgáltató: (A közműves ivóvízellátásról és a közműves szennyvízelvezetésről szóló
38/1995. (IV. 5.) Korm. rend. 2. § 38. pontja alapján):
"A víziközmű-létesítmény üzemeltetésével ivóvíz szolgáltatást és/vagy szennyvízelvezetést
és/vagy szennyvíztisztítást - mint közszolgáltatást - végző természetes vagy jogi
személyiséggel nem rendelkező társaság."
(A közműves ivóvízellátásról és a közműves szennyvízelvezetésről szóló 38/1995. (IV. 5.)
Korm. rend. 1. § (1) bekezdése alapján):
Az ivóvízművek, amely a közműves ivóvíz ellátást, s a szennyvízelvezető művek, amely a
közműves szennyvízelvezetést, - mint közüzemi szolgáltatásokat biztosítja.
A rendelet alkalmazásában szolgáltató: Abony Város Önkormányzat Viziközműveket
Működtető Intézmény
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20. Talajterhelési díj: (A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. tv. 3. §-a
alapján):
A környezetbe (talajba) bocsátott környezetterhelő anyagok után fizetendő környezetterhelési
díj. Számítását (mértékét) lásd a 2. sz. mellékletben.
21. Települési hulladék (A települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének
feltételeiről szóló 213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet 3. § a) és b) pontja alapján) a települési
szilárd és folyékony hulladék.
22. Települési szennyvíz: (A közműves ivóvízellátásról és a közműves szennyvízelvezetésről
szóló 38/1995. (IV. 5.) Korm. rend. 2. § 40. pontja alapján):
"Háztartási vagy háztartási, valamint ipari szennyvíz és/vagy csapadékvíz keveréke."
24. Területérzékenységi szorzó:
A területek érzékenységi besorolását a felszín alatti vizek minőségét érintő tevékenységekkel
összefüggő egyes feladatokról szóló 33/2000. (III. 17.) Korm. rend. 2. sz. melléklete
tartalmazza.
A területérzékenységi szorzó A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 3.
sz. melléklete szerint attól függően változik, hogy milyen az adott terület érzékenységi
besorolása: "A"= fokozottan érzékeny": (szorzó: 3,0), "B"= érzékeny": (szorzó: 1,5), vagy
"C"= kevésbé érzékeny": (szorzó: 1,0).
Abony a település érzékenységi lista besorolása szerint "C” jelű kevésbé érzékeny terület,
tehát a területérzékenységi szorzó 1.0.

Záró rendelkezések
14. § (1) A jelen rendelet 2005. január 1-jén lép hatályba.
(2) A rendeletben nem szabályozott kérdésekben a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi
LXXXIX. törvény, valamint az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény rendelkezései,
valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló, 2004. évi
CXL. törvény rendelkezései irányadóak. 2

Abony, 2004. november 30.
Dr. Gajdos István József
polgármester

Kihirdetve: 2004. november 30.

2

Varga Sándorné
jegyző

Varga Sándorné
jegyző

Módosította: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 25/2005.(X.28.) számú rendeletének 2. §-a
Hatályos: 2005. november 1-től
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Záradék: Abony Város Önkormányzat a talajterhelési díj helyi szabályairól szóló 30/2004.
(XI.30.) számú rendeletének az alábbi rendeletekkel egységes szerkezetbe foglalása
megtörtént:
-

Abony Város Önkormányzat 25/2005. (X.28.) számú rendelete
Abony Város Önkormányzat 8/2006. (IV.1.) számú rendelete
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1. számú melléklet

BEVALLÁS

TALAJTERHELÉSI DÍJ, díjkedvezmény és díjmentesség
igénybe vételéhez szikkasztóban és zártrendszerű szennyvíztárolóban
alkalmazott szennyvízelhelyezés esetén a 2003. évi LXXXIX. tv. és a …./2004.
(……….) sz. önkormányzati rendelet alapján

A kibocsátó adatai - a kibocsátó tölti ki
Talajterhelési díj fizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára
nem köt rá és helyi vízgazdálkodási hatósági engedélyezés alapján szennyvíz elhelyezést alkalmaz.

A
kibocsátó
megnevezése:
......................................................................................................……………...
születési
helye
és
............................................................................................................…………

ideje:

leánykori neve: ..........................................................................................................................
lakóhelye: ..........................................................................................................................
tartózkodási
...................................................................................................................……

helye:

székhelye: ..................................................................................................................................
telephelye: ..................................................................................................................................
(cégeknél) adószáma: .................................................................................................................
(magánszemélyeknél)
adóazonosító
...................................................................................
statisztikai
...................................................................................................................
a
számláját
vezető
.............................................................................

pénzintézet

bankszámla
.....................................................................................................................
telefonszáma:
(nem
kitölteni)........................................................................................

jele:
számjele:
megnevezése:
száma:
kötelező
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A talajterheléssel érintett ingatlan adatai
Címe:………………………………………………………
.............................

helyrajzi

száma.

Talajterhelési díjmentességek
A talajterhelési díj mentességre való jogosultságot a bevallás mellékleteként benyújtott igazolásokkal
(egyedi szennyvíz elhelyezési kislétesítmény, egyedi szennyvíztisztító kisberendezés alkalmazása, a
közcsatorna műszaki rendelkezésre nem állása, nettó jövedelemigazolások, a közcsatornára való
rákötés költségeinek előzetes számítása) hitelt érdemlően igazolni kell.
1. egyedi szennyvíz elhelyezési kislétesítményt alkalmazok (a Tv. 13.§ (2) bekezdése alapján) 
2. egyedi szennyvíztisztító kisberendezést alkalmazok (a Tv. 13.§ (2) bekezdése alapján) 
3. a közcsatorna kiépítésre került, de műszakilag nem áll számomra rendelkezésre (a Tv. 13.§ (2)
bekezdése alapján) 
4. saját magam (és a velem közös háztartásban élők összes havi nettó jövedelmét figyelembe véve) nem vagyok
képes a műszakilag rendelkezésére álló közcsatornára való rákötés költségeit kifizetni., és számomra az
ingatlannak a megvalósított közműbe történő bekötése – a megvalósítás műszaki költségeihez képest –
aránytalanul nagy költséggel járna. 
5. az önkormányzat pénzbeli és szociális ellátásokról szóló rendelete alapján szociális ellátásban részesülök. 

Talajterhelési díjkedvezmények
Tájékoztatjuk a kibocsátót, hogy a talajterhelési díj fizetésére kötelezett kibocsátó a Törvény 27.§ (1)
bekezdésének rendelkezése értelmében a törvény alapján megállapított talajterhelési díjnak a.) 2004ben a 20 %-át, b.) 2005-ben a 40 %-át, c.) 2006-ban az 50 %-át, d.) 2007-ben a 75 %-át, e.)
2008-ban a 90 %-át, f.) 2009-től kezdődően pedig a 100 %-át köteles megfizetni.

kérem
nem kérem
Talajterhelési
díj csökkentése
Talajterhelési díjkedvezmény illeti meg a törvény 14.§-a alapján azt a kibocsátót, aki a
szennyvíztárolójából a folyékony hulladékot olyan arra feljogosított szervezettel szállítatja el, amely a
települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 213/2001. (XI. 14.)
Korm. rendelet előírásai szerinti elhelyezését igazolja. A talajterhelési díj alapját a számlákkal igazolt
mennyiséggel csökkenteni kell.
A talajterhelési díjkedvezmény iránti mellékleteként be kell nyújtani

a.) a folyékony hulladék szállítására feljogosított szervezet által kiállított számlát,
b.) az elszállított folyékony hulladék elhelyezésének igazolását (a leürítő hellyel kötött
szerződést, vagy a szennyvíztisztító telep befogadó nyilatkozatát),
c.) rászoruló lakossági kibocsátó esetén pedig a kérelmező és a vele közös háztartásban élők
összes havi nettó jövedelmének igazolását is.
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A talajterhelési díj alapja
A szolgáltatott víz mennyisége: ………… m3/év
Az ivóvízvezeték meghibásodása következtében elszivárgott víz mennyisége: ...………m 3/év
A 8/2000. (X. 18.) sz. KöVIM rendelet alapján locsolásra felhasznált víz mennyisége: ........m3/év

Büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok a
valóságnak megfelelnek.
Abony, 200 ................ hó .............. nap

...................................................
a kibocsátó aláírása

További információkkal munkatársaink személyesen és telefonon is állnak rendelkezésére!
Abony Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Adócsoportja
2740 Abony, Kossuth tér 1.
Telefonszám: 53/361-572
Fax: 53/360-010
Ügyfélfogadás: Hétfőn: ½8 – 17 h-ig, Kedd- csütörtök: ½8 – 16 h-ig, Pénteken: ½8 – 12-ig

