
Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2012. (VI.1.) önkormányzati
rendelete
a talajterhelési díjról

Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló
2003. évi LXXXIX. törvény 21/A. § (2) bekezdésében, valamint a 26. § (4)
bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, Magyarország Alaptörvényének 32.
cikk (2) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:

I. fejezet
Általános rendelkezések

A rendelet hatálya
1. §

A rendelet hatálya Derecske Város Önkormányzatának közigazgatási területén, a
környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény (a továbbiakban: Kdtv.) 11.
§-ában meghatározott kibocsátókra terjed ki.

Értelmező rendelkezések
2. §[1]

II. fejezet
Talajterhelési díj
A talajterhelési díj fizetésére kötelezett

3. §

A Kdtv. 11. § (1) bekezdése alapján fizetési kötelezettség terheli a kibocsátót.

A talajterhelési díj alapja
4. §
(1)[2] A Kdtv. 12. § (2) bekezdése alapján a szolgáltatott vagy az egyedi

vízbeszerzés esetében méréssel igazoltan felhasznált, illetve mérési lehetőség
hiányában 50 liter/fő/nap átalány alapján meghatározott víz mennyisége, mindhárom
esetben csökkentve a locsolási célú felhasználásra figyelembe vett víz
mennyiségével.

(2) A Kdtv. 14. §- a alapján a talajterhelési díj alapját csökkenteni kell azzal a
számlákkal igazolt mennyiséggel, amelyet a kibocsátó szennyvíztárolójából, olyan
arra feljogosított szervezettel szállíttat el, amely a folyékony hulladék jogszabályi
előírások szerinti elhelyezését igazolja.

A talajterhelési díj mértéke
5. §
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(1) A Kdtv. 12. §-a alapján az egységdíj, a díjfizetési alap és a területérzékenységi
szorzó együttes szorzata. A talajterhelési díj számításának szabályait a rendelet 1.
melléklete határozza meg.

(2) Az egységdíj mértékét a Kdtv. 12. § (3) bekezdése állapítja meg.

(3) A területérzékenységi szorzó mértékét a Kdtv. 3. számú melléklete és a felszín
alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken lévő települések besorolásáról
szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet melléklete tartalmazza.

Díjfizetési kötelezettség megszűnése
6. §[3]

A kibocsátó talajterhelési díj fizetési kötelezettsége azzal a nappal megszűnik,
amely napon:

a) a vízszolgáltatási szolgáltatás igénybevétele a szolgáltató igazolása szerint
megszűnt vagy

b) a Kdtv. 11. § (2) bekezdésben foglalt berendezések üzembe helyezése
megtörténik vagy

c) a kibocsátó a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára ráköt és azt a
szolgáltató igazolja.

III. fejezet
Eljárási szabályok
7. §

(1) A Kdtv. 21/A. § (1) bekezdésében és a 25. §-ban foglaltakkal összhangban a
helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó
talajterhelési díjra vonatkozó hatósági eljárást az önkormányzat jegyzője (a
továbbiakban: önkormányzati adóhatóság), az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII.
törvény (a továbbiakban: Art.) szabályai szerint látja el.

(2) A kibocsátónak a Kdtv. 21/A. § (1) bekezdésében és az Art. 26. §-ában
foglaltakra figyelemmel kell a díjat megállapítania, bevallania – az önkormányzati
adóhatóság által rendszeresített bevallási nyomtatványon – és megfizetnie
(önadózás).

(3) A kibocsátónak a (2) bekezdésben meghatározott kötelezettségének tárgyévet
követő év március 31. napjáig kell eleget tennie.

(4) A kibocsátó a díjfizetési kötelezettségét Derecske Város Önkormányzatának
11738118-15372985-03920000 talajterhelési díj fizetési számlájára teljesíti.

IV. fejezet
Talajterhelési díjmentesség, díjkedvezmény
Talajterhelési díjmentesség
8. §[4]
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(1) Mentes a talajterhelési díj megfizetése alól a kibocsátó, amennyiben ingatlanán
a közszolgáltató igazolása alapján a vízvétel lehetősége csak az épületen kívül
biztosított.

(2) Mentes 2015. adóévben a talajterhelési díj megfizetése alól azon kibocsátó,
akinek ingatlana előtt 2015. évben került műszakilag üzembe helyezésre a
közcsatorna hálózat.

Talajterhelési díjkedvezmény
9. §

(1) A talajterhelési díj fizetésére kötelezett kibocsátó a bevallással egy időben
benyújtott kérelmére díjkedvezményben részesül a tárgyévben általa megfizetett
közműfejlesztési hozzájárulás bruttó összegével megegyező összegű díj
megfizetésére.

(2) A kibocsátó a tárgyévben általa megfizetett közműfejlesztési hozzájárulás
összegét a Derecske Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya
által kiadott igazolással köteles az önkormányzati adóhatóság felé igazolni.

(3) A bevallással egy időben benyújtott kérelmére, a tárgyévre vonatkozóan
megállapított talajterhelési díj megfizetésére az a természetes személy kibocsátó:

a) akinek családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének a kétszeresét nem haladja meg 50 %-os
díjkedvezményben részesül,

b) akinek családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegét nem haladja meg 80 %-os díjkedvezményben
részesül,

c) aki egyedülélő és havi nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének a háromszorosát 50 %-os díjkedvezményben
részesül,

d) aki egyedülélő és havi nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének a kétszeresét 80 %-os díjkedvezményben
részesül.

(4)[5] A kibocsátó az önkormányzati adóhatóság által rendszeresített kérelem
nyomtatványban saját, valamint a vele egy háztartásban lakó személyek jövedelmi
viszonyairól köteles nyilatkozni, és a jövedelmi adatokra vonatkozó bizonyítékokat a
kérelem benyújtásával egyidejűleg becsatolni.

A kérelemhez csatolni kell:
a) havonta rendszeresen mérhető jövedelem esetén a kérelem benyújtását

megelőző egy hónap nettó átlagkeresetéről szóló munkáltatói igazolást,
b) álláskeresési ellátásról az állami foglalkoztatási szerv ellátást megállapító

határozatát,
c) társadalombiztosítás keretében folyósított ellátások esetében az ellátást

megállapító határozatot és a kérelem benyújtását megelőző hónapban kifizetett
ellátás igazoló szelvényét, ennek hiányában az utolsó havi bankszámla-kivonatot,
nyugdíj-ellátás esetén a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által január hónapban kiállított
igazolást a tárgyévi ellátás összegéről,
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d) a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó
jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét
hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagáról szóló igazolást.

(5) A kibocsátó az (1) és (3) bekezdésben meghatározott díjkedvezmények közül
csak egy jogcímen jogosult a díjkedvezmény igénybevételére.

9/A. §[6]

(1) A talajterhelési díj fizetésére kötelezett kibocsátó a bevallással egy időben
benyújtott kérelmére, a 2016. adóévre vonatkozóan a talajterhelési díj alapjául
szolgáló vízmennyiség alapján számított talajterhelési díjból 1.600 Ft/m3

díjkedvezményben részesül.

(2) A kibocsátót az (1) bekezdés szerinti talajterhelési díjkedvezmény abban az
esetben illeti meg, amennyiben a közszolgáltató igazolása alapján a kibocsátó 2017.
január 31-ig a közszolgáltatónál lakossági szennyvízszolgáltatás elvezetésre
közszolgáltatási szerződéssel rendelkezik. A közszolgáltató igazolását a
talajterhelési díjkedvezményre vonatkozó kérelemhez a kibocsátó köteles becsatolni.

V. fejezet
Adatszolgáltatás

10. §

(1) A szolgáltató a kibocsátó azonosítása és ellenőrzése érdekében az
önkormányzati adóhatóság felé adatszolgáltatásra köteles:

a) a tárgyévet követő év február 28. napjáig a kibocsátók tárgyévi
vízfogyasztásáról, egységesen korrigálva a locsolási kedvezménnyel, vagy a mért
locsolási célú vízfelhasználás mennyiségével, továbbá az ivóvízvezeték
meghibásodása következtében elszivárgott vízmennyiséggel,

b) a tárgyhót követő hónap 5. napjáig a kibocsátók köréről.

(2) A talajterhelési díj fizetésére kötelezett kibocsátókat, valamint a talajterhelési díj
fizetésére vonatkozó díjkedvezményben részesülő személyeket az önkormányzati
adóhatóság tartja nyilván.

VI. fejezet

Záró rendelkezések

11. §

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

(2) A rendelet kihirdetéséről az SZMSZ-ben foglaltaknak megfelelően, helyben
szokásos módon a jegyző gondoskodik.
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(3) Hatályát veszti
1. a talajterhelési díjról szóló 27/2005. (X. 01.) önkormányzati rendelet,
2. a talajterhelési díjról szóló 27/2005. (X. 01.) önkormányzati rendelet

módosításáról szóló 4/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelet.

D e r e c s k e, 2012. május 31.

Bakó István s.k.                               Iklódiné Szilágyi Katalin s.k.
Polgármester                                                 jegyző

Záradék:
A kihirdetés időpontja: 2012. június 01.

Iklódiné Szilágyi Katalin s.k.
jegyző

1. melléklet a 20/2012. (VI. 01.) önkormányzati rendelethez

A talajterhelési díj mértéke:

TTD = E × A × T

ahol

TTD: a fizetendő éves talajterhelési díj
E: az egységdíj (Ft/m3)
A: a díjfizetési alap (m3)
T: a település közigazgatási területére vonatkozó, a felszín alatti víz

állapota szempontjából megállapított területérzékenységi szorzó,
(1,5)

[1]  Hatályon kívül helyezte: 2/2016. (I. 27.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos: 2016.
I. 29-től.
[2] Módosította a 2/2016. (I. 27.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos: 2016. I. 29-től.
[3] Módosította a 2/2016. (I. 27.) önkormányzati rendelet 3. §. Hatályos: 2016. I. 29-től.
[4] Módosította: 24/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 1.§. Hatályos: 2016. január
1-től.
[5] Módosította a 3/2017. (I. 27.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos: 2017. január
28.
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[6] Beiktatta a 3/2017. (I. 27.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos: 2017. január 28.
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