Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelete
a talajterhelési díjról
(a 9/2016. (IV. 29.) önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben)
Biharkeresztes
Város
Önkormányzat
Képviselő-testülete
Magyarország
helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 11. pontjában, valamint a
környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény (továbbiakban: Ktdtv.) 21/A. § (2)
bekezdésében és a 26. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és az Alaptörvény 32.
cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Biharkeresztes Város
Önkormányzata Képviselő-testülete szervezeti és működési szabályzatáról szóló 4/2013. (III.
1.) sz. rendelet 40. §-ában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Biharkeresztes Város
Önkormányzata Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága, Köznevelési, Művelődési, Szociális
és Egészségügyi Bizottsága, valamint Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével az
alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1. §
E rendelet hatálya kiterjed Biharkeresztes Város közigazgatási területén minden természetes
személyre, jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre (a továbbiakban:
kibocsátó), aki/amely talajterhelési díj fizetésére kötelezett.
A talajterhelési díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki a műszakilag
rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá és helyi vízgazdálkodási hatósági, illetve vízjogi
engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést, ideértve az egyedi zárt
szennyvíztározót is alkalmaz.
2. §1
„A talajterhelési díj mértékének meghatározása
3. §2
(1) A talajterhelési díj mértékét, a díj alapját, a díj egységdíjának mértékét a
környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény (továbbiakban: Ktd.) 12. § (1)- (3)
bekezdése határozza meg.
(2) A talajterhelési díj számításának részletes szabályait, Biharkeresztes közigazgatási
területére vonatkozó területérzékenységi szorzó számot a Ktd. 3. számú melléklete
szabályozza.
(3) Mérési lehetőség hiányában az átalány mértékét az állami tulajdonú közüzemi vízműből
szolgáltatott ivóvízért, illetőleg az állami tulajdonú közüzemi csatornamű használatáért
fizetendő díjakról szóló 47/1999. (XII.28.) KHVM rendelet 3. számú melléklete szerinti
vízfogyasztás alapulvételével kell megállapítani.”
A talajterhelési díj bevallása, megfizetése
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4. §
(1) A talajterhelési díjat a kibocsátónak kell megállapítania, bevallani Biharkeresztesi Közös
Önkormányzati Hivatal Jegyzőjéhez, mint önkormányzati adóhatósághoz, erre a célra
rendszeresített nyomtatványon, és önadózás keretében a bevallás benyújtásával egyidejűleg
megfizetni a (2) bekezdésben megjelölt számlára, a tárgyévet követő év március 31 napjáig.
(2) A talajterhelési díjat a Biharkeresztes Város Önkormányzat által, a Hajdú Takarék
Takarékszövetkezetnél vezetett 60600211-11098625 számú talajterhelési díj számlája javára
kell megfizetni.
(3)3
(4) A kibocsátó személyében történő évközi változást (új fogyasztó, illetve fogyasztásmérő
tulajdonos) a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Rt.-hez (a továbbiakban: Szolgáltató)
való bejelentés napjától kell figyelembe venni (a régi tulajdonos kötelezettsége megszűnik, az
új tulajdonosnak kötelezettsége keletkezik).
„Adatszolgáltatási szabályok
5. §4
(1) A Ktd. 21/A. § (3) bekezdés felhatalmazása alapján a települési szennyvízhálózat
üzemeltetője (a továbbiakban: közszolgáltató), a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe
tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó adatszolgáltatást – mely tartalmazza a
szennyvízcsatornára rácsatlakozók körét, a kibocsátó körben történt változást – a tárgyévet
követő év február 28 napjáig teljesíti a jegyző részére.
(2) Az adatszolgáltatás a (1) bekezdésnek megfelelően, a kibocsátók azonosításhoz szükséges
adatokra, valamint a Ktd. 12.§. (2) bekezdésében meghatározottakra terjed ki.”
Ellenőrzési szabályok
6. §
(1) Az önkormányzati adóhatóság ellenőrizheti a kibocsátók által benyújtott bevallások
valódiságát. Az ellenőrzések során először a közszolgáltató által rendelkezésre bocsátott
adatokat veti össze a kibocsátó bevallásával.
(2) Az adóhatóság ellenőrizheti azt, hogy a kibocsátók eleget tettek-e bevallási, díj
megállapítási és díjfizetési kötelezettségüknek.
Talajterhelési díjat csökkentő tényezők
7. §
(1) A talajterhelési díj alapja csökkenthető azzal a számlákkal igazolt mennyiséggel, amelyet
a kibocsátó a szennyvíztárolójából a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
elszállítására feljogosított közszolgáltatóval szállíttat el.
(2) Locsolási célú felhasználásra igénybe vett vízmennyiséggel akkor csökkenthető a
talajterhelési díj mértéke, ha a kibocsátó az ivóvízhálózat üzemeltetője által engedélyezett és
nyilvántartott külön mellékvízmérővel rendelkezik.
(3) Az ivóvízvezeték meghibásodása esetén elszivárgott vízmennyiséggel akkor lehet
csökkenteni a talajterhelési díj mértékét, ha a kibocsátó a meghibásodás tényét bejelentette a
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közszolgáltatónak és a meghibásodás elhárítását, valamint az elfolyt vízmennyiséget a
közszolgáltató által kiállított dokumentummal megfelelően igazolja.

Díjkedvezmények, mentességek
8. §
„(1)5 A talajterhelési díj megfizetésénél az önkormányzat mentességet biztosít annak a
kibocsátónak, aki a Ktd. 11.§ (2) bekezdése alá tartozik.”
(2) A 2016. évi talajterhelési díj bevallásától és fizetési kötelezettségétől mentesül az a
kibocsátó, aki 2016. augusztus 31-ig rácsatlakozik az ingatlanához tartozó
szennyvízhálózatra. A rácsatlakozást záró bevallás benyújtásával és a vízi-közmű
szolgáltatóval megkötött szolgáltatási szerződés bemutatásával igazolja.
(3) Nem terheli díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót, akinek kizárólag udvari csapról van
vízvételi lehetősége.
(4) Rászorultsági alapon teljes mértékben mentesülhet a talajterhelési díjfizetési
kötelezettsége alól az a család, illetőleg egyedülálló személy aki(k) az alábbi feltételeknek
együttesen megfelel(nek):
a. családjában az egy főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi
nyugdíjminimum összegét, egyedülálló esetében, annak 150 %-át.
b. a mért vízmennyiség éves szinten nem haladja meg a 30 m3-t.
(5) A mentesség, kedvezmény igénybevétele iránti kérelmet a jegyzőhöz kell benyújtani.
(6) A mentességeket és díjkedvezményeket csak magánszemélyek és kizárólag személyenként
egy ingatlan után a bevallás és a nyilatkozatok szabályszerű kitöltésével, a megfelelő
igazolások csatolásával lehet érvényesíteni.
Záró rendelkezések
9. §
E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Ktdtv.-ben és az adózás rendjéről szóló 2003.
évi XCII. törvényben foglaltak az irányadók.
E rendelet 2016. február 1. napján lép hatályba és ezzel egyidejűleg hatályát veszti a
talajterhelési díjról szóló 11/2005. (III. 24.) számú önkormányzati rendelet.
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