
Szentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testületének  19/2012. (XII.13.) 
önkormányzati rendelete 

 
a talajterhelési díjról. 

 
Szentkirály község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében és a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 26.§ (4) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi 
LXXXIX. törvény 21/A. § (2) bekezdése szerinti feladatkörében eljárva a következőket rendeli 
el: 

A rendelet hatálya 
 

1. § 
A rendelet hatálya az önkormányzat illetékességi területén lévő, a környezetterhelési díjról 
szóló 2003. évi LXXXIX. törvény (továbbiakban: Ktdt.) 11. § szerinti kibocsátóra terjed ki. 
 

 Adatszolgáltatási és eljárási szabályok 
 

2. § 
(1) A kibocsátó talajterhelési díjfizetési kötelezettségére évente, a tárgyévet követő év 
március 31. napjáig az önkormányzati adóhatóságnál tesz bevallást. 
(2) A kibocsátó a talajterhelési díjjal kapcsolatos bejelentési, bevallási, adatszolgáltatási 
kötelezettségeinek az önkormányzati adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon tesz 
eleget. 

3. § 
 (1) A talajterhelési díj fizetésére kötelezett kibocsátókról, valamint a talajterhelési díj 
fizetésére vonatkozó díjmentességben részesülő személyekről az önkormányzati 
adóhatóság nyilvántartást vezet. 
(2) Az önkormányzati adóhatóság részére a településen működő közszolgáltató a kibocsátók 
azonosítása és ellenőrzése érdekében adatot szolgáltat a tárgyévet követő év február 28. 
napjáig a kibocsátók előző évi vízfogyasztásáról, korrigálva a locsolási kedvezmény 
mennyiségével, valamint az ivóvízvezeték meghibásodása következtében elszivárgott 
vízmennyiséggel.  

4. § 
 (1) Az önkormányzati adóhatóság a kibocsátót terhelő talajterhelési díj mértékét a Ktdt. 3. 
számú melléklete, a fizetés módját az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv. (a 
továbbiakban: Art.) rendelkezései alapján határozatban állapítja meg. 
(2) Azon kibocsátók esetében, akiknél az ingatlant nem kötötték rá az ivóvíz közműhálózatra 
és az egyedi vízbeszerzés mérési lehetőség hiányában méréssel nem igazolható, az átalány 
megállapításának szempontja az ingatlanban életvitelszerűen lakók száma. Átalányként 
elfogadott mennyiség 1 m3/hó/fő. 
(3) A talajterhelési díjat a kibocsátó a Szentkirály Község Önkormányzatának az OTP Bank 
Nyrt-nél vezetett 11732208-15338246 számú Talajterhelési díj beszedési számla javára 
köteles befizetni.  

Díjmentesség, díjkedvezmény 
 

5. § 
 (1) Mentes a talajterhelési díj megfizetése alól az a kibocsátó, aki a műszakilag 
rendelkezésre álló közcsatornára ráköt a rákötésének évében.  
(2) Mentes a talajterhelési díj megfizetése alól az a kibocsátó, akinek a közszolgáltató által 
igazolt éves vízfogyasztása nem haladja meg a 24 m3-t. 
 

6. § 
(1) A fizetendő talajterhelési díjból szociális körülményeire tekintettel 80 %-os mértékű 
díjkedvezményt kaphat a kibocsátó, ha 



a) családban él és a család egy főre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 120 %-át, 
b) egyedülálló és havi nettó jövedelme nem haladja meg a nyugdíjminimum 150 %-át, 
c) egyedülálló 70 év feletti. 
(2) 100%-os talajterhelési díjkedvezmény illeti meg a kibocsátót a közszolgáltató által igazolt, 
külön mérő órával mért kerti csapon keletkezett locsolóvíz fogyasztása után. 
(3) A rendeletben biztosított díjmentesség iránti kérelmet a bevallással együtt a tárgyévet 
követő március 31. napjáig az önkormányzati adóhatósághoz lehet benyújtani. A mentesség 
feltételeinek meglétét az igényjogosult köteles igazolni. A díjmentességről a hatóság 
határozattal dönt. 

Értelmező rendelkezések 
 

7. § 
E rendelet alkalmazásában: 
1. Kibocsátó: az a környezethasználó természetes személy, jogi személy és jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki/amely a műszakilag rendelkezésre álló 
közcsatornára nem köt rá. 
2. Műszakilag rendelkezésre álló közcsatorna: amely lehetővé teszi (elhelyezésénél és 
műszaki kialakításánál fogva), hogy a kibocsátó ingatlanát rácsatlakoztassa. 
3. Közszolgáltató: az ivóvíz-, és csatornaszolgáltatást nyújtó közüzemi szervezet 
4. Jövedelem: a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 4. § 
(1) bekezdés a) pontjában meghatározottak. 
5. Család: az egy háztartásban életvitelszerűen együttlakó közeli hozzátartozók. 
6. Egyedülálló: az a személy, aki egyszemélyes háztartásban él. 
7. Háztartás: az egy lakásban életvitelszerűen együttlakó személyek. 
 

Vegyes és átmeneti rendelkezések 
 

8. § 
A rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Ktdt-ben, az Art-ban, valamint az Art-ban 
meghatározott eltérések figyelembe vételével a közigazgatási hatósági eljárás és 
szolgáltatás általános szabályiról szóló 2004. évi CXL. törvényben foglalt rendelkezések az 
irányadóak. 

Záró rendelkezések 
 

9. § 
E rendelet 2013. január 1. napján lép hatályba, de e rendelet alapján talajterhelési díjfizetési 
kötelezettségre vonatkozó bevallást és díj megfizetését első alkalommal 2014. évben kell 
tenni. 
 
Szentkirály, 2012. december 17. 
 
 
 

Szabó Gellért             Gombosné dr. Lipka Klaudia 
polgármester                     jegyző 

 

 
Kihirdetve: 2012. december 17. 
 
 
                Gombosné dr. Lipka Klaudia 
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