
SZÁSZBEREK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

9/2013.(X.31.)  

önkormányzati rendelete 

 

a talajterhelési díjról 

 

 

Szászberek Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk. 

(1) bekezdés a.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a környezetterhelési díjról 

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

következőket rendeli el: 

 

A rendelet hatálya 

 

1.§(1) A rendelet hatálya kiterjed arra a környezethasználóra, aki Szászberek község 

közigazgatási területén az engedélyhez kötött környezethasználata során a környezet 

terhelésével járó anyagot bocsát a környezetbe (továbbiakban: kibocsátó). 

(2) 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 szennyvíz elhelyezést, ideértve az egyedi, zárt 

szennyvíztározót is alkalmaz.  

 

A talajterhelési díj meghatározása 

 

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

igazolt, felhasznált vízmennyiség, illetve mérési lehetőség hiányában az 1 m3/fő/hó átalány 

alapján meghatározott víz mennyisége, csökkentve a külön jogszabály szerinti locsolási célú 

felhasználásra figyelembe vett víz mennyiségével.  

(2) A talajterhelési díj mértéke az (1) bekezdésben meghatározott díjalap, a környezetterhelési 

díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 12. § (3) bekezdésében meghatározott egységdíj és 

Szászberek település közigazgatási területére vonatkozó 1,5 mértékű területérzékenységi 

szorzó által meghatározott 1.800,-Ft/m3. 

 

Mentességek, kedvezmények 

 

3.§(1) Mentesül a teljes talajterhelési díjfizetési kötelezettség alól az a természetes személy, aki 

a tárgyév február 28. napjáig a 70. életévét betöltötte, és ingatlanában egyedül él.  

(2) Mentesül a talajterhelési díj 80. %-ának megfizetése alól az a kibocsátó, akinek az éves 

vízfogyasztása a 150 m3 nem haladja meg.  

(3) Különös méltánylást érdemlő esetben kérelemre a talajterhelési díjfizetési kötelezettség 

korlátlan mértékig csökkenthető, amennyiben azt a kérelemben megjelölt rendkívüli körülmény 

(pl.: haláleset, betegség, elemi csapás) indokolja. 

 

Adatszolgáltatási és eljárási szabályok 

 

4.§(1) A kibocsátó a talajterhelési díjfizetési kötelezettségéről az erre rendszeresített 

formanyomtatványon évente a tárgyévet követő év március 31. napjáig az önkormányzati 

adóhatósághoz tesz bevallást.  



(2) Ha a kibocsátó több ingatlannal, vagy telephellyel rendelkezik, bevallásában az adatokat 

ingatlanonként, telephelyenként kell feltüntetni.  

(3) A talajterhelési díjat az önkormányzat 70300022-18096239 számú talajterhelési díj 

beszedési számla javára kell befizetni a tárgyévet követő év március 31. napjáig.  

 

5.§(1) Adatszolgáltatási kötelezettség terheli az ivóvíz- és szennyvízcsatorna-hálózat 

működtetését biztosító közszolgáltatót 

a.) minden év január 31. napjáig a tárgyévet megelőző évben a rendelet hatálya alá tartozó 

ingatlanokon szolgáltatott vízméréssel igazolt mennyiségéről, mérési lehetőség hiányában az 

átalány alapján meghatározott víz mennyiségéről, az ivóvíz vezeték meghibásodása 

következtében elszivárgott, valamint a locsolási célú felhasználásra figyelembe vett 

vízmennyiségről.  

b.) a közcsatornára való rákötésekről a rákötést követő hónap 5. napjáig 

 

Záró és átmeneti rendelkezések 

 

6.§1Az e rendeletben foglalt szabályokat a környezetterhelési díjról szóló törvényben, valamint 

az adózás rendjéről szóló törvényben foglalt előírásokkal együttesen kell alkalmazni. 

7.§(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba azzal, hogy a 3. §-ban meghatározott 

mentességeket és kedvezményeket már a 2013. évben esedékes talajterhelési díjfizetési 

kötelezettségeknél is alkalmazni kell.  

(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a talajterhelési díj helyi szabályairól szóló 

1/2005.(I.27.) önkormányzati rendelet hatályát veszti. 

(3) E rendelet a belsőpiaci szolgáltatásokról szóló az Európai Parlament és a Tanács 

2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.  

 

Kelt: Szászberek Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. október 30-i ülésén. 

 

 

 Alapi József  Munkácsi György 

 polgármester  jegyző 

 

Kihirdetési záradék: 

A rendelet 2013. október 31. napján kihirdetésre került.  

 

 Munkácsi György 

 jegyző 

                                                 
1 Módosította az 5/2018.(IV.04.) önkormányzati rendelet. Hatályba lépés napja: 2018. április 04. 


