Harkány Város Önkormányzata Képvisel -testületének
20/2004./08.31./ rendelete
a talajterhelési díjról
Egységes szerkezetben a 20/2014. (XII. 01.), a 22/2014.(XII.22.) és a 29/2015. (XI. 02.)
számú Önkormányzati rendelettel.

Harkány Város Önkormányzata Képvisel -testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi
LXXXIX. törvény 21.§-ának (2) bekezdésében és 26.§-ának (4) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján a következ ket rendeli el:
1.§ 1
A rendelet területi hatálya kiterjed Harkány város szennyvíz-közcsatorna hálózattal ellátott
területére, személyi hatálya kiterjed mindazon ingatlan-tulajdonosokra, akik a m szakilag
rendelkezésre álló szennyvíz közm re nem kötnek rá, és helyi vízgazdálkodási hatósági
engedélyezés alá tartozó szennyvízelhelyezést alkalmaznak (a továbbiakban: Kibocsátó)
2.§ Eljárási szabályok2
(1) A Kibocsátónak az általa fizetend talajterhelési díjat az 1. melléklet szerinti képlet
alapján kell megállapítania, a 2. melléklet szerinti formanyomtatványon kell bevallania, és az
önkormányzat 50800173-15392880 számú talajterhelési díj beszedési számlájára kell
megfizetnie a tárgyévet követ év március 31. napjáig.
(2) A talajterhelési díjjal kapcsolatos adóztatási feladatokat Harkány város adóhatósága az
adózás rendjér l szóló 2003. évi XCII. törvény rendelkezései alkalmazásával látja el, a
bevallásokkal, bejelentésekkel és a mentességi kérelmekkel kapcsolatos ügyintézést a
Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal Igazgatási Osztályának adócsoportja látja el.
(3) A talajterhelési díj alapja:
a) A szolgáltatott, vagy egyedi vízbeszerzés esetén méréssel igazolt felhasznált víz
mennyisége, illetve
b) Mérési lehet ség hiányában kibocsátási helyenként 0,05 m3 / nap / f átalány, ahol:
ba) f alatt a kibocsátási helyhez tartozó ingatlanban lakóhellyel, tartózkodási hellyel
rendelkez személyek számát kell érteni,
bb) nap alatt az ingatlan lakóhelyként, tartózkodási helyként történ hasznosításának
naptári napokban mért id tartamát kell érteni.
(4) A kibocsátó személyében történ évközi változások esetén a díjfizetési kötelezettség
keletkezésér l, illetve megsz nésér l a változás id pontját követ hó 15. napjáig kell
bejelentést tenni.
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Módosította a 29/2015. (XI. 02.) sz. Ör.
Módosította a 29/2015. (XI. 02.) sz. Ör.

3.§3
(1) Harkány Város Jegyz je (a továbbiakban: Jegyz ) részére a Baranya-Víz Zrt.
(továbbiakban: Szolgáltató) a Kibocsátó azonosítása és ellen rzése érdekében
adatszolgáltatásra köteles az alábbi id pontokban és tartalommal:
a) a tárgyévet követ év február 28. napjáig a Kibocsátók tárgyévi vízfogyasztásáról,
korrigálva a locsolási kedvezmény mennyiségével, valamint az ivóvízvezeték
meghibásodása következtében elszivárgott vízmennyiséggel,
b) a csatornára való rákötésr l a rákötés id pontját követ hónap 5. napjáig.
(2) Az önkormányzati adóhatóság a talajterhelési díj megállapításával kapcsolatos
személyes adatokat kizárólag a kibocsátó azonosítására, a bevallások ellen rzésére és a
díjtartozás behajtására használhatja fel, azok kezelése során az információs önrendelkezési
jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek
megfelel en jár el.

4.§ 4 5A talajterhelési díj megfizetése alól kérelemre mentes
a) a családban él Kibocsátó, ha az egy f re jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (továbbiakban: nyugdíjminimum)
150%-át (42.750 Ft),
b) az egyedülálló Kibocsátó, ha a havi nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének a 200%-át (57.000 Ft),
c) az egyedülálló 70 év feletti Kibocsátó,
d) Amennyiben a szül egyedül neveli kiskorú vagy fels fokú tanintézet nappali tagozatára
járó gyermekét, vagy a családban három vagy több gyermeket nevelnek, vagy a családban
tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek van, akkor a mentességre jogot adó egy f re jutó
jövedelemhatár az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 250 %-a (71.250
Ft).
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e) A talajterhelési díj megfizetése alól kérelemre mentes továbbá az is, aki 2015.12.31.
napjáig a közm hálózatra ráköt és ezt a Szolgáltatótól kapott dokumentummal igazolja. A
mentességet a Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal M szaki Osztályán lehet kérelmezni
azzal, hogy a kérelmez nyilatkozatban vállalja a közm hálózatra való rákötést 2015.12.31.
napjáig, a m szaki tervezést elindítja és a rákötési díj els részletét megfizeti.

Módosította a 29/2015. (XI. 02.) sz. Ör.
Módosította a 20/2014. (XII. 01.) sz. Ör.
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Beiktatta a 22/2014. (XII.22.) számú rendelet.
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Módosította a 22/2015. (VII. 15.) sz. Önk. rendelet.
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5.§ 8 9

6.§ (1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2004. július 1-t l kell
alkalmazni.
Harkány , 2004.08.30.

Bédy István
Polgármester

Dr. Farkas Tibor
jegyz

Egységes szerkezetbe foglalva: 2015. 11. 02.
Dr. Markovics Boglárka
jegyz
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1. melléklet10
Talajterhelési díj kiszámításának módja

A talajterhelési díj mértéke: TTD = E x A x T x V, ahol:
TTD: a fizetend éves talajterhelési díj
E:
egységdíj törvény szerint egységes 1200 Ft/m3
A:
a díjfizetési alap (a lakóegységb l a talajba juttatott szennyvíz mennyisége) m3/év
T:
területérzékenységi szorzó Harkány város teljes belterületi részén (külön jogszabály
szerint fokozottan érzékeny terület) egységesen 3,0
V:
veszélyeztetési szorzó (a helyi vízgazdálkodási hatósági engedély alapján végzett
talajterhelés esetén) egységesen 1.
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2. melléklet
20….. évi
BEVALLÁS
Harkány Város Polgármesteri Hivatala Adóhatósága részére a talajterhelési díj
megállapításához
1. Díjfizet
neve:

leánykori neve:

anyja neve:

lakcíme:

levelezési címe:

adóazonosító jele:

2. A díjköteles ingatlan
címe:

helyrajzi száma:

3. A talajterhelési díj kiszámítása:
a) a díjfizetési alap (1) (m3/év):

b) a talajterhelés egységdíja egységesen:

c) a területérzékenységi
egységesen: 3,0

szorzó

Ft/m3

Harkány

város

belterületén

d) a veszélyességi szorzó talajterhelés esetén egységesen: 1

e) a számított díj összege: axbxcxd=
f) díjkedvezmény(2)

g) fizetend talajterhelési díj: e - f =g

Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.
Harkány, 200…. év ……………. hó …..nap

……………………
talajterhelési díjfizet

KITÖLTÉSI TÁJÉKOZTATÓ
(1) A díjfizetési kötelezettség alapja a szolgáltatott ivóvíz mennyisége, csökkentve az
ivóvízvezeték meghibásodása következtében elszivárgott, illetve külön jogszabály szerint
locsolási célú felhasználásra figyelembe vett vízmennyiséggel. Az alap tovább
csökkenthet
azzal a százalékkal igazolt mennyiséggel, amelyet a kibocsátó
szennyvíztárolójából a települési folyékony hulladék szállító közszolgáltatóval, vagy
vállalkozójával szállított el, amely a folyékony hulladék jogszabályi el írások szerinti
elhelyezését igazolja.
(2) A környezetterhelési díjról szóló 2003. LXXXIX törvény 27.§ (1) bekezdés szerint a
talajterhelési díj fizetésére kötelezett kibocsátó a 2004. évben az e törvény alapján
megállapított talajterhelési díj 0%-át, 2005. évben 40%-át, 2006. évben 50%-át, 2007.
évben 75%-át, 2008. évben 90%-át, a 2009. évt l 100%-át köteles megfizetni.
A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 25.§ alapján a talajterhelési díj
megfizetésére, bevallására, az ehhez kapcsolódó jogkövetkezményekre, a megállapításhoz és
a beszedéshez való jog elévülésére, valamint végrehajtására az adózás rendjér l szóló törvény
rendelkezéseit kell alkalmazni.

