
Ludányhalászi Község Önkormányzata Képviselő-testülete
21/2004. (12.31.) rendelete

a talajterhelési díjra vonatkozó eljárási szabályokról

Ludányhalászi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a környezetterhelési 
díjról szóló módosított 2003. évi LXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ktdt.) 
21/A § (1) – (2) bekezdésében, illetve a 26. § (4) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján az alábbi rendelet alkotja:

1. §

A talajterhelési díjjal kapcsolatos eljárási szabályok

(1) A  helyi  vízgazdálkodási  hatósági  jogkörbe  tartozó 
szennyvízelhelyezéshez  kapcsolódó  talajterhelési  díjjal  kapcsolatos 
adóztatási feladatokat az önkormányzati adóhatóság látja el.

(2) A  kibocsátónak  talajterhelési  díjfizetési  kötelezettségéről  évente,  a 
tárgyévet követő év március 31-ig kell bevallást adnia az önadózás 
szabályai  szerint,  ezen  rendelet  1.  sz.  melléklete  szerinti 
nyomtatványon.

(3) 1Mérési  lehetőség  hiányában  –  egyedi  vízbeszerzés  esetében  az 
átalány víz mennyisége:

- fürdőszobával rendelkező ingatlan esetében 100 liter fő/nap (36,5 
m3/fő/év)

- fürdőszobával nem rendelkező ingatlanok esetében 50 liter /fő/nap 
(18,25 m3/fő/év)

(4) A  talajterhelési  díjat  Ludányhalászi  Község  Önkormányzatának 
11741062-15451282-08920000  számú  Talajterhelési  díj  beszedési 
számlájára kell teljesíteni, a tárgyévet követő év március 31-ig.3

 

1 Módosította: Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testület 4/2006. (03.14.) sz. rendeletének 1. §-a.



2. §.

Adatszolgáltatási kötelezettség

(1) A  szolgáltatónak  a  helyi  vízgazdálkodási  hatósági  jogkörbe  tartozó 
szennyvízelhelyezéshez  kapcsolódó  talajterhelési  díj  megállapításához 
és  ellenőrzéséhez  szükséges  adatokra,  valamint  a  csatornára  való 
rácsatlakozók körére vonatkozó adatszolgáltatást a tárgyévet követő év 
február 28-ig kell teljesítenie.

(2) A folyékony hulladék elszállítására feljogosított szervezetnek az adóévet 
követő év február 28-ig kell  az adóhatóság felé adatot szolgáltatnia  a 
kibocsátók  szennyvíztárolójából  az  előző  évben  elszállított  folyékony 
hulladék mennyiségéről.

2/A §2

Mentességek

(1) Mentesül  a  díjfizetési  kötelezettség  alól  az  a  kibocsátó,  akinek  a 
felhasznált  (vízmérő  alapján  mért)  vízmennyisége,  illetve  mérési 
lehetőség hiányában az átalány alapján meghatározott  víz mennyisége 
havi szinten nem haladja meg a 3 m3-t

(2) Mentesül  a  díjfizetési  kötelezettség  alól  az  a  kibocsátó,  aki  udvari 
csapból, kerekes kútból, közkútról, lakáson belül elfolyó nélküli csapból 
nyeri a vizet.

3. §.

Értelmező rendelkezések

E rendelet alkalmazásában:

Kibocsátó: az  a  természetes  és  jogi  személy,  és  jogi  személyiséggel  nem 
rendelkező szervezet

a.) aki, vagy amely szervezetek (életközösségeik) és a környezet 
élettelen elemeivel, valamint azok természetes és az emberi 
tevékenység  által  alakított  környezetével  kapcsolatban 
jogokkal rendelkezik, illetve akit, vagy amelyet kötelezettség 
terhel,

2 Kiegészítette: Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testület 4/2006. (03.14.) sz. rendeletének 2.§-a



b.) aki,  vagy  amely  a  környezetet  igénybe  vevő,  terhelő, 
veszélyeztető, illetőleg szennyező tevékenységet folytat.

Jövedelem: A szociális  igazgatásról  és  a szociális  ellátásokról  szóló többször 
módosított 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározottak 
szerint.

Háztartás: az egy lakásban életvitelszerűen együtt lakó személyek.

Egyedülálló: az a személy, aki egyszemélyes háztartásban lakik.

Közszolgáltató: Észak-Nógrád Vízmű Kft. 3170 Szécsény Salgótarjáni út 31.

Folyékony hulladék elszállítására jogosult szervezete: Észak-Nógrád Vízmű Kft.

Ludányhalászi 2004. december

                     Kereszti Imréné                                Szigeti László
                            jegyző                                        polgármester

Rendelet kihirdetve.
Ludányhalászi, 2004. 12. 31.                             Kereszti Imréné
                                                                                    jegyző 


