
Nagyrécse Községi 
Önkormányzat Képviselő – testületének 

 
A talajterhelési díjjal kapcsolatos bevallási, eljárási  

és  adatszolgáltatási szabályokról szóló 
   3/2005. (II. 17.) számú rendelet tervezete 

 
 
 
 

Nagyrécse Községi Önkormányzat Képviselő–testülete a környezetterhelési díjról szóló 
módosított 2003. évi LXXXIX. tv. 21/A. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 
következő rendeletet alkotja. 
 

1.§ 
A rendelet hatálya 

 
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 szennyvízelhelyezést, ideértve az egyedi zárt szennyvíztározót is, 
alkalmaz. 
 

2. § 
Bejelentési, bevallási kötelezettség 

 
(1) A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó 

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

(2) Ha a kibocsátó több telephelyet működtet, a bevallását telephelyenként köteles megtenni. 
Ennek érdekében olyan nyilvántartást köteles vezetni, amelyből a díjfizetés alapján 
valamint összege telephelyenként megállapítható. 

(3) A bevallást az önkormányzati adóhatósághoz kell bejelenteni azon a 
formanyomtatványon, amelyet e rendelet 1. sz. melléklete tartalmaz. 

 
3. § 

Mentesség 
 
(1) Mentesül a talajterhelési díj megfizetése alól, az-az egyedülálló magánszemély, 
      akinek a havi nettó jövedelme a nyugdíjminimum 150 %-át nem éri el. 
 
 

4. § 
A díjfizetési kötelezettség megszűnése 

 
(1) A kibocsátó talajterhelési díj fizetési kötelezettsége azzal a nappal szűnik meg, amely 

napon a kibocsátó a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára ráköt. 
(2) A kibocsátónak a talajterhelési díj fizetési kötelezettségének megszűnéséről, annak 

bekövetkezésétől számított 30. napon belül bevallást kell tennie az önkormányzati 
adóhatósághoz. 

 



 
5. § 

A díj megfizetése 
 

(1) A fizetési kötelezettséget a pénzforgalmi bankszámlával rendelkező kibocsátónak 
bankszámlájáról történő átutalással, a pénzforgalmi bankszámlával nem rendelkezőnek 
belföldi postautalványon kell teljesíteni az Önkormányzat 11749015 – 15432625 – 
03920000 számú talajterhelési díj beszedési számlájára. 

 
6. § 

Adatszolgáltatási és eljárási szabályok 
 

(1) A talajterhelési díjjal kapcsolatos adóztatási feladatokat az illetékes önkormányzati 
adóhatóság látja el. 

(2) A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó 
talajterhelési díj megfizetésre, bevallásra, az ehhez kapcsolódó jogkövetkezményekre, a 
megállapításhoz és beszedéshez való jog elévülésére, pénzügyi ellenőrzésére, valamint 
végrehajtására az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben az adózás rendjéről szóló 
törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. 

(3) Adatszolgáltatási kötelezettség terheli az önkormányzat illetékességi területén 
vízszolgáltatást végző szervezetet a kibocsátókra vonatkozóan: 
- kibocsátóként a szolgáltatott víz mennyisége; 
- a külön jogszabály szerinti locsolási célú felhasználásra figyelembe vett víz 

mennyisége tekintetében. 
(4) Adatszolgáltatási kötelezettség terheli azt a folyékony hulladék szállítására feljogosított 

szervezetet, aki/amely az önkormányzat illetékességi területén lévő kibocsátó 
telephelyéről folyékony hulladékszállítást végez: 
- kibocsátónként és telephelyenként, az elszállított szennyvíz mennyisége tekintetében. 

(5) A (3) és (4) bekezdés szerinti adatszolgáltatás benyújtási határideje a naptári év március 
31. napja. Az adatszolgáltatás a naptári évet megelőző és adatait valamint a kibocsátó 
azonosításához szükséges adatokat tartalmazza. 

 
 

7. § 
Általány alapján meghatározott talajterhelési díj 

 
(1) Az a kibocsátó aki/amely nem méréssel igazolt és felhasznált szennyvízelhelyezést 

alkalmaz, általányként a (2) bekezdésben megállapított vízfelhasználását alkalmazza az 
éves talajterhelési díj alapjának megállapításakor. 

(2) Az általány mértéke: 120 liter/fő naponta. 
(3) A talajterhelési díj éves összegének megállapításakor azon állandó lakcímmel 

rendelkezőket kell figyelembe venni, akik a kibocsátóval közös háztartásban élnek, 
valamint a tartózkodási időt naptári napokban kell meghatározni. 

 
 
 
 
 
 



8. § 
Záró rendelkezés 

 
(1) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a környezetterhelési díjról szóló módosított 

2003. évi LXXXIX. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. 
(2) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, a 3. § mentességre vonatkozó rendelkezését  

2004. július 1. napjától kell alkalmazni. 
(3) A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik. 
 
 
Nagyrécse, 2005. február 15. 
 
 
 
 
 
 
 
                    Hegedüs György                                                  Dr. Pető Barnabás 
                     polgármester                                                            körjegyző 
 
 
 
 
 
A rendelet kihirdetésének napja: 2005. február 17. 
 

 
                                         
 
                                  Szabó Lászlóné 
                                     körjegyző 
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