
Végegyháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

15/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 

a talajterhelési díjról 
 

Végegyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi 
LXXXIX. törvény 26. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Végegyháza Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2014. (XI. 20.) önkormányzati 
rendelet 1. számú melléklet 1.1.4. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és 

Településfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 
 

1. § (1) A rendelet hatálya Végegyháza Község Önkormányzata közigazgatási területén a 
környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ktdt.) alapján műszakilag 

rendelkezésre álló közcsatornával ellátott területre terjed ki. 

(2) A rendelet hatálya az (1) bekezdésben meghatározott területen a Ktdt. 11. §-ában meghatározott 
kibocsátóra terjed ki. 

 
2. § (1) A talajterhelési díj alapja a szolgáltatott, vagy egyedi vízbeszerzés esetében a méréssel igazolt 

felhasznált, illetve mérési lehetőség hiányában az átalány alapján meghatározott víz mennyisége, 

csökkentve: 
a) a külön jogszabály szerinti locsolási célú felhasználásra figyelembe vett víz mennyiségével, valamint 

b) azzal a számlákkal igazolt mennyiséggel, amelyet a kibocsátó szennyvíztárolójából olyan arra 
feljogosított szervezettel szállíttat el, amely a folyékony hulladék jogszabályi előírások szerinti 

elhelyezését igazolja. 
(2) Mérési lehetőség hiányában az átalány mértéke 11 m3/fő/év. 

(3) Az átalány mértéke a 47/1999. (XII. 28.) KHVM rendeletben megállapított 30 l/fő/nap 

vízfogyasztás alapul vételével került megállapításra. 
 

3. § A talajterhelési díj egységdíjának mértékét és a 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendeletben 
megállapított 1,5-szeres területérzékenységi szorzót figyelembe véve a talajterhelési díj mértéke 

1.800,- Ft/m3. 

 
4. § Mentes a talajterhelési díj megfizetése alól a vízvezeték meghibásodása (csőtörés) következtében 

elfolyt, elszivárgott vízmennyiség, feltéve hogy a kibocsátó a meghibásodás szolgáltatónak történt 
bejelentését hitelt érdemlően, a szolgáltatótól kapott igazolással, a vízvezeték megjavíttatását a 

szerelést elvégző által adott számlával bizonyítja. 

 
5. § (1) A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó 

talajterhelési díjat a kibocsátónak kell megállapítania, bevallania és megfizetnie a tárgyévet követő év 
március 31. napjáig. 

(2) Az (1) bekezdéstől eltérően az évközi változásról (kötelezettség megszűnése csatornarákötés vagy 
tulajdonjog, használati jog stb. változása miatt) annak bekövetkeztétől számított 30 napon belül kell a 

díjat megállapítani, bevallani és megfizetni. 

(3) A bevallást a Kaszaperi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjéhez, mint önkormányzati 
adóhatósághoz kell megtenni a 35/2008. (XII. 31.) PM. rendelet 9. szám melléklete szerinti 

nyomtatványon. 
(4) A talajterhelési díjat Végegyháza Község Önkormányzata 53500858-10034552. számú 

Talajterhelési díj beszedési számlájára kell megfizetni postautalványon vagy átutalással. 

(5) A kibocsátó a Kdtv. 14. §-ában foglaltak igazolására a bevallásához mellékelni köteles a szennyvíz 
elszállításról szóló számlákat vagy azok fénymásolatait. 

(6) A közszolgáltató az önkormányzati adóhatóság részére a kibocsátók azonosítása és ellenőrzése 
érdekében adatot szolgáltat a tárgyévet követő év február 28. napjáig: 

a) a kibocsátók köréről, a tárgyévi vízfogyasztásról korrigálva a locsolási kedvezmény mennyiségével, 
valamint az ivóvíz-vezeték meghibásodása következtében elszivárgott vízmennyiséggel; 

b) a tárgyévben rendelkezésre álló közcsatornára történő rákötési helyek címéről, a kibocsátó nevéről 

és címéről, a tárgyévi rákötés időpontjáról. 
(7) A (6) bekezdéstől eltérően a közszolgáltató az évközi változásról (kötelezettség megszűnése 

csatornarákötés vagy tulajdonjog, használati jog stb. változása miatt) a tudomásszerzéstől számított 



15 napon belül adatot szolgáltat a rákötési helyek címéről, a kibocsátó nevéről és címéről, a rákötés 

időpontjáról. 

(8) Az ellenőrzés során az adóhatóság a közszolgáltató által rendelkezésre bocsátott adatokat veti 
össze a kibocsátók bevallásával. Az adóhatóság ellenőrizheti azt, hogy a kibocsátók eleget tettek-e a 

bevallási és díjfizetési kötelezettségüknek. 
(9) A talajterhelési díj megállapításával összefüggő személyes adatokat az önkormányzati adóhatóság 

a kibocsátó azonosítására, a bevallások ellenőrzésére használhatja fel. 

(10) A talajterhelési díj fizetésére kötelezett kibocsátókról, a díjmentességről az önkormányzati 
adóhatóság nyilvántartást vezet. 

(11) A talajterhelési díjjal kapcsolatos adóztatási feladatokat az önkormányzati adóhatóság a 
rendeletben nem szabályozott kérdésekben az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 

rendelkezései alapján látja el. 
 

6. § (1) Az önkormányzat Talajterhelési díj beszedési számláján rendelkezésre álló összeget a 

befizetést követő hónap 10. napjáig az önkormányzat Környezetvédelmi Alap számlájára kell átvezetni.  
(2) A talajterhelési díjból származó bevételt a Ktdt. 21/B. §-ában szabályozottak szerint kell 

felhasználni. 
 

7. § E rendelet alkalmazásában: 

a) Kibocsátó: a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 2. § (2) 
bekezdésére és a Ktdt. 2. §-ára figyelemmel minden ingatlannal rendelkező természetes személy, jogi 

személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki a műszakilag rendelkezésre álló 
közcsatornára nem köt rá és a helyi vízgazdálkodási hatósági engedélyezés alapján 

szennyvízelhelyezést alkalmaz. 
b) Műszakilag rendelkezésre álló közcsatorna: amely lehetővé teszi – műszaki kialakításánál, 

elhelyezkedésénél fogva – a rácsatlakozást. 

c) Rákötés: talajterhelési díj szempontjából a rákötés akkor tekinthető megvalósultnak, ha azt a Gyulai 
Közüzemi Nonprofit Kft. átvette és az átvételtől kezdődően a szennyvíz-kibocsátó vízdíjszámlájában 

felszámított csatornadíj szerepel. 
 

8. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

(2) Hatályát veszti a talajterhelési díjról szóló 12/2004. (VI. 23.) önkormányzati rendelet, valamint az 
azt módosító 2/2005. (II. 14.) és 9/2005. (IV. 11.) önkormányzati rendelet. 

 
 

 

 (Varchó István)      (Giliczó Pálné) 
 polgármester        jegyző 

 
 

Záradék: 
Kihirdetve: Végegyháza, 2015. november 27. 

 

 
 

 (Giliczó Pálné) 
   jegyző 


