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Balatonalmádi Város Önkormányzat 

Képviselő – testületének 

17/2015. (V.28.) önkormányzati rendelete 

a talajterhelési díjról 

 

Balatonalmádi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 

2003. évi LXXXIX. törvény 26.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 

Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében 

eljárva a következőket rendeli el: 

 

1.§ (1) A kibocsátó köteles a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény (a 

továbbiakban: Ktd.) 11-14.§-iban foglaltak alapján talajterhelési díjat megállapítani, 

bevallani és önadózás keretében megfizetni tárgyévet követő év március 31-éig. 

 

(2) A talajterhelési díjat e rendelet 1. függelékében meghatározott formanyomtatványon kell 

bevallani. 

 

(3) A talajterhelési díjat a kibocsátónak a bevallás benyújtásával egyidejűleg Balatonalmádi 

Város Önkormányzata Talajterhelési díj 11748083-15430290-03920000 számú beszedési 

számla javára kell megfizetnie. 

 

2.§ A vízmennyiség mérővel nem rendelkező kibocsátó esetében 95 l/fő/nap átalány-

vízmennyiség képezi a talajterhelési díj alapját. 

 

3.§ Adatszolgáltatási kötelezettség terheli a vízi-közmű szolgáltatót a rendelet hatálya alá 

tartozó kibocsátókra vonatkozóan a kibocsátó neve, lakcíme, fogyasztási helye, azonosító 

száma feltüntetésével: 

a) a tárgyévet követő év február 15. napjáig kibocsátónként a tárgyévi vízfogyasztásról, a 

locsolási célú víz mennyiségével korrigálva és 

b) a negyedévet követő hónap 5. napjáig a kibocsátók körében történt változásokról. 

 

4.§ (1) A rendelet 2016. január 1. napján lép hatályba.  

(2) Hatályát veszti a Balatonalmádi Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 

talajterhelési díjról szóló 10/2012. (II.27.) önkormányzati rendelete. 

 

 Keszey János   Dr. Hoffmann Gyöngyi 

 polgármester  jegyző 

 

 

 

Kihirdetési záradék: 

A rendeletet 2015. május 28. napján kihirdettem. 

            Dr. Hoffmann Gyöngyi 

     jegyző 
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A talajterhelési díjról szóló 17/2015. (V.28.) önkormányzati rendelet 1. függeléke 
 

Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal       Adóhatóság tölti ki !  

8220. Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.       Benyújtás, postára adás napja: ………. 

Tel: 88/542-457, 542-456   Fax: 88/542-494       Adózó azonosítója: …………………... 

e-mail: vbea@balatonalmadi.hu        Közüzemi azonosítója: ………………. 

Benyújtási és befizetési határidő: tárgyévet követő év március 31.       Átvevő aláírása: …………………. 

 

B E V A L L Á S 
a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez 

kapcsolódó talajterhelési díjhoz 

 

I. A díjfizetéssel érintett ingatlan: 

Címe:                    8220. Balatonalmádi, ………………….……..............………………. szám 

Helyrajzi száma:   …………………....... 
 

II. A díjfizető ( kibocsátó ): 

Neve: …………………………………………………………………………………………… 

Születési helye: ………………………………… ideje: ………….. év ………. hó …….. nap 

Anyja neve: …………………………………………………………… 

Adóazonosító jele: ……………………………………………………. 

Adószáma: ………………………........................, statisztikai számjele: …..………….......….. 

Lakóhelye: …………………………………………………………………....………………… 

Levelezési címe: ……………………………………………………………….……………….. 

Telefonszáma: …………………….…………....   e-mail címe: …………………….……........ 
 

III. Az ingatlan tulajdonosa: 
( Akkor kell kitölteni, ha nem azonos a díjfizetővel ) 

Neve ( cégneve ): ………………………………………………………………………………. 

Születési helye: ………………………………… ideje: ………….. év ………. hó …….. nap 

Anyja neve: …………………………………………………………… 

Levelezési címe: ……………………………………………………………………………… 
 

IV. A díjfizetéssel kapcsolatos adatok: 

1. A tárgyévben felhasznált ( vízmérő alapján mért ) vízmennyiség                 ....................  m3 

    ( Ha vízmérő nem áll rendelkezésre, akkor az önkormányzat rendelete szerinti átalány- 

      vízmennyiséget kell beírni ! ) 

2. Külön jogszabály alapján a locsolásra felhasznált vízmennyiség:        ....................  m3 

3. Szennyvízszállításra feljogosított szervezet által igazoltan elszállított 

szennyvíz mennyisége: .........................................................................................................  m3 

4. A talajterhelési díj alapja ( 1. sor csökkentve a  2-3. sor összegével ): .............................. m3 

5. A talajterhelési díj egységmértéke:                   1200 Ft/m3 

6. Területérzékenységi szorzó:                                                                                                 3 

7. Számított és fizetendő talajterhelési díj ( 4. sor x 5. sor x 6. sor ) ......................................Ft 

 

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok a valóságnak 

megfelelnek. 

…………………………………, ………… év …………. hó ………… nap  

  

       ___________________________________________ 

          az adózó vagy képviselője (meghatalmazottja) 

mailto:vbea@balatonalmadi.hu

