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Képviselő-testülete 
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 rendelete 

 

A talajterhelési díjról 

 

Telki Község Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) 

pontjában valamint a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. Törvény 

(továbbiakban: Ktdt. ) 21/A. §-a, valamint a 26. §. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás 

alapján a következő rendeletet (a továbbiakban: Rendelet) alkotja: 

Általános rendelkezések 

1.§ 

(1) A rendelet Telki község közigazgatási területén a Ktdt. 11. § (1) bekezdésében 

meghatározott kibocsátókra terjed ki.  

(2) Jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Ktdt-ben, valamint magasabb szintű 

jogszabályokban foglaltak az irányadók.  

(3) A helyi vízgazdálkodási hatósági engedélyezés alapján történő szennyvízelhelyezéshez 

kapcsolódó talajterhelési díj megállapításával, beszedésével és végrehajtásával kapcsolatos 

adóztatási feladatokat az önkormányzati adóhatóság látja el. 

(4) A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó 

talajterhelési díj az önkormányzat környezetvédelmi alapjának bevételét képezi, és azt a Ktdt. 

21/B. §-ában meghatározottak szerint a talaj, valamint a felszín alatti víz mennyiségi, 

minőségi védelmében használhatja fel. 

A talajterhelési díj alapja 

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 az elszivárgott víz mennyiségével (igazolt csőtörés), az igazolt 

locsolási célú felhasználásra figyelembe vett víz mennyiségével (locsolási célú almérő), 

valamint azzal a számlákkal igazolt mennyiséggel, amelyet a kibocsátó szennyvíz tárolójából 

olyan arra feljogosított szervezettel szállíttat el, amely a folyékony hulladék jogszabályi 

előírások szerinti elhelyezését igazolja. 

 

 



A talajterhelési díj bevallása 

3. § 

(1) A talajterhelési díjat a kibocsátónak kell megállapítania és bevallania a tárgyévet követő 

év március 31-éig, az önkormányzati adóhatóság által rendszeresített formanyomtatványon. 

(2) A díjfizetési kötelezettség évközi keletkezése és megszűnése esetén a változással érintett 

kibocsátó a tárgyévet követő év március 31-ig köteles bevallást benyújtani. 

(3) A kibocsátónak a Ktdt. szerinti talajterhelési díjmentességre való jogosultságot – a 

bevallás mellékleteként benyújtott igazolásokkal (egyedi szennyvíz elhelyezési 

kislétesítmény, egyedi szennyvíztisztító kisberendezés alkalmazása, hatósági igazolás arról, 

hogy a kiépített csatornára nem tud rákötni) hitelt érdemlően igazolni kell. 

A talajterhelési díj befizetése 

4.§ 

(1) A talajterhelési díjfizetési kötelezettség a kibocsátót terheli. 

(2) A talajterhelési díj 4 egyenlő részletben fizethető meg késedelmi pótlék mentesen, a 

tárgyévet követő év március 31., május 31., július 31. és szeptember 30. napjáig. 

(3) A talajterhelési díjat Telki Község Önkormányzat Talajterhelési díj beszedési számlájára 

(11742348-15441881-03920000) kell teljesíteni. 

Talajterhelési díj mentességek  

5. § 

Nem terheli díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót, aki külön jogszabályban meghatározott 

egyedi szennyvíz elhelyezési kislétesítményt, illetve egyedi szennyvíztisztító kisberendezést 

alkalmaz, Nem terheli díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót, akinél a közcsatorna kiépítésre 

került, de műszakilag nem áll rendelkezésére.  

 

Adatszolgáltatási és eljárási szabályok 

6. § 

 (1) a Ktdt. 21/A § (3) bekezdés felhatalmazása alapján a helyi vízgazdálkodási hatósági 

jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó adatszolgáltatást az illetékes szolgáltató 

a tárgyévet követő év február 15-ig teljesíti. 

 (2) A szolgáltató a csatornára való rácsatlakozók köréről, valamint a kibocsátók körében 

történt változásról a tárgyévet követő év február 15-éig adatot szolgáltat. 

(3) Az adatszolgáltatás a kibocsátók azonosításához szükséges adataira, valamint a Ktdt. 12. 

§. (2) bekezdésében meghatározottakra terjed ki. 



Záró rendelkezések 

7. § 

(1) E rendelet 2013. január 1-én lép hatályba. Egyidejűleg hatályát veszti a talajterhelési díjról 

szóló 3/2012 (02.25.), 9/2009 (II.25.) Ör. rendelet. 

 

Deltai Károly         Makranczi László 

           polgármester                  jegyző 

 


