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Újhartyán Község Önkormányzatának  
6/2010. (IV.29.) számú rendelete  

A talajterhelési díjról  szóló  
14/2004. (X.20.) sz. Önkormányzati rendeletének módosítása 

/EGYSÉGES SZERKEZETBEN/ 
 
Újhartyán Község Önkormányzata  „A környezetterhelési díjról” szóló 2003. évi LXXXIX. 
törvény (továbbiakban: Köt.) 21. § (2) bekezdése, valamint a 26. § (4) bekezdésében foglalt 
felhatalmazás alapján a talajterhelési díjjal kapcsolatos eljárási és adatszolgáltatási szabályok, 
valamint a díjfizetési kedvezmények, ill. mentességek helyi szabályozására a következő 
rendeletet alkotja. 
 
 

A rendelet hatálya 
 

1.§ 
 

E rendelet hatálya kiterjed Újhartyán község közigazgatási területén minden természetes és 
jogi személyre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre (továbbiakban: 
kibocsátó), akit/amelyet a Rendelet 2. §-a alapján talajterhelési díj fizetési kötelezettség 
terhel. 
 

2.§ 
 

A talajterhelési díjfizetési kötelezettsége azt a kibocsátót terheli, aki a műszakilag 
rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá, és helyi vízgazdálkodási hatósági (ill. vízjogi) 
engedélyezés alapján szennyvízelhelyezést alkalmaz. 
 

A talajterhelési díj mértékének meghatározása 
 

3. § 
 

(1) A talajterhelési díj mértékét a talajterhelési díj (2) bekezdésben meghatározott alapja, a (4) 
bekezdésben meghatározott egységdíj, valamint a területérzékenységi és a veszélyeztetési 
szorzó határozza meg. 
 
(2) A talajterhelési díj alapja: 
A talajterhelési díj alapja: 
a.) a szolgáltatott víz mennyisége, csökkentve az ivóvízvezeték meghibásodása következtében 
igazoltan elszivárgott, illetve külön jogszabály szerint locsolási célú felhasználásra 
figyelembe vett vízmennyiséggel. 
b.) egyedi vízbeszerzés esetén ( házi fúrt kútból) 80 liter/fő/nap az átalány mértéke. 
c.) 70 év feletti egyedülálló esetében az átalány 50 liter/fő/nap az átalány mértéke.1 

 
(3) A talajterhelési díj alapja csökkenthető azzal a számlákkal igazolt mennyiséggel, amelyet 
a kibocsátó szennyvíztárolójából olyan arra feljogosító szervezettel szállíttat  el, amely a 
folyékony hulladék jogszabályi előírások szerinti elhelyezését igazolja. 
 
(4) A talajterhelési díj egységdíjának mértéke: 120 Ft/m3  
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(5) Újhartyán község közigazgatási területére vonatkozó területérzékenységi szorzó 1,5 (azaz 
másfél) 
 
(6) A talajterhelési díj fizetésére kötelezett kibocsátó a 2004. évben a megállapított 
talajterhelési díj 20 %-át, 2005. évben 20 %-át, 2006. évben 50 %-át, 2007. évben 75 %-át, 
2008. évben 90 %-át,  a 2009. évtől 100 %-át köteles megfizetni. 
 

A díjfizetési kötelezettség keletkezése, megszűnése 
 

4. § 
 
 (1) A díjfizetési kötelezettség  
- a települési vízvezeték-hálózatra való rácsatlakozás napján, 
- házi fúrt kút használatbavétele napján 
keletkezik. 
 
(2) A díjfizetési kötelezettség megszűnik a közcsatornára való rákötés napján. 
 
(3) Amennyiben a vízóra átírása nem történt meg a tényleges felhasználó nevére, a díjfizetésre 
a tényleges felhasználó(k) köteles. 
 
(4) Több felhasználó esetén a talajterhelési díjat a vízfizetés arányában kell megfizetni. 
 
(5) A kibocsátó személyében történő évközi változást a Szolgáltatóhoz való bejelentés 
napjától kell figyelembe venni. 
 

Kedvezmények, mentességek 
 

5. § 
 

(1) Nem terheli díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót, aki külön meghatározott egydi 
szennyvízelhelyezési kislétesítményt, illetve egyedi szennyvíztisztító kisberendezést 
alkalmaz, illetve akinél a közcsatorna kiépítésre került, de műszakilag nem áll 
számára rendelkezésre. 

         (2) Mentesül aa talajterhelési díj megfizetése alól: 
a.) az a talajterhelési díj fizetésére kötelezett, aki egyedül él és öregségi nyugdíjas. 
b.) az a nem egyedül élő talajterhelési díj fizetésére kötelezett, akinek a családjában a 

vele együtt élő személyekre vonatkozóan az egy főre jutó jövedelem nem éri el a 
mindenkori nyugdíjminimum 100 %-át. 

( 3 )A (2) bekezdésben foglalt mentességek a tárgyévi díjbevallásnál akkor 
érvényesíthetők, ha azok díjfizetési időszak (naptári év) teljes egészében fennálltak. 

        (4 ) Ha a (3) bekezdésben foglaltaktól eltérően a mentességi feltétel a naptári év teljes 
egészében nem állt fenn, akkor a mentességi feltétel év közbeni keletkezése esetén a tárgyévi 
bevallásban nem lehet érvényesíteni, viszont a tárgyévet követő évben a kibocsátónak 
előlegfizetési kötelezettsége keletkezik.3 

 
 

A díjelőleg befizetése 
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6. § 

 
(1) A kibocsátó az éves talajterhelési díj elszámolása (bevallása) előtt negyedévente 
díjelőleget köteles fizetni. 
 
(2) A kibocsátó a negyedévi díjelőleget a negyedév utolsó napjáig fizeti meg – az (5) 
bekezdésben meghatározott kivétellel – a tárgyévet megelőző év tényleges kibocsátásai 
alapján fizetett teljes díj negyedének megfelelő összegben. 
 
(3) 2004. évben negyedévi díjelőlegeket a 7. §. (2) bekezdésben  foglaltak szerint kell 
megfizetni. 2005. évben a talajterhelési díjra előleg-fizetési kötelezettség nincs. 
 
(4) A 4. §-ban foglalt évközi változások esetén a díjelőleget a következők szerint kell fizetni: 
a.) díjfizetési kötelezettség keletkezése esetén a változás évében nem kell díjelőleget fizetni, 
b.) díjfizetési kötelezettség megszűnése esetén a változás időpontjának negyedévében – a 

negyedév utolsó napján esedékes – díjelőleget nem kell megfizetni. 
 
(5) Ha a kibocsátó folyamatosan működtet kibocsátás-mérő rendszert, a mérések alapján a 
folyó negyedévre irányadó díjelőleget kell megfizetni. 
 

A díj fizetése 
 

7. § 
 

(1) A kibocsátó a tárgyévet követő év március 31-ig a tárgyévi tényleges kibocsátás alapján 
számított és a 6. § (2) bekezdés alapján befizetett díjelőleg különbözetét megfizeti, illetve 
a túlfizetés összegét a tárgyévet követő év első negyedévi díjelőlegének megfizetésekor 
beszámítja vagy visszaigényli. 

 
(2) A 2004. év II. félévében esedékes negyedéves díjakat 2005. március 31-ig kell egy 

összegben megfizetni. 
 
(3) A 4. §-ban foglalt évközi változás esetén az éves díjat a következők szerint kell 
megfizetni: 
a) díjfizetési kötelezettség keletkezése esetén a bevallás alapján számított (rész) éves 

tényleges díj összegét a tárgyévet követő év március 31-ig kell megfizetni, 
b) díjfizetési kötelezettség megszűnése esetén a bevallás alapján számított (rész) éves 

tényleges díj és a már befizetett díjelőleg különbözetét a változás időpontját követő hó 15. 
napjáig kell megfizetni, illetve túlfizetés esetén visszaigényelni. 

 
(4) A díjat az Újhartyán Község Önkormányzatának „talajterhelési díj” beszedési számlájára 

kell megfizetni. 
 
 

 
A díjfizetési kötelezettség bevallása 

 
8. § 



 

1 Hatályba lépés: 2008. január 1. 
2 Hatályba lépés: 2008.november 27. 
3 Hatályba lépés: 2010.január 1. 
 

4 

 
(1)A kibocsátó a díjfizetési kötelezettségéről évente, a tárgyévet követő év március 31-ig tesz 
bevallást. 
 
(2)  4. §-ban foglalt évközi változások esetén a díjfizetési kötelezettségek keletkezéséről, 

illetve megszűnéséről a változás időpontját követő 15. napjáig kell bejelentést tenni. 
 
(3) A (2) bekezdésben foglalt esetekben a bevallást – a tárgyévi tényleges fogyasztás alapján -  
a) díjfizetési kötelezettség keletkezése esetén tárgyévet követő év március 31-ig, 
b) megszűnése esetén a változás időpontját követő hó 15. napjáig kell benyújtani. 
 

Adatszolgáltatás 
 

9. § 
 

(1) Az Adóhatóság részére a szennyvízcsatorna-hálózatot üzemeltető szolgáltató a kibocsátó 
azonosítása és ellenőrzése érdekében adatot szolgáltat: 

a) a tárgyévet követő év február 28. napjáig a kibocsátók tárgyévi vízfogyasztásáról, 
korrigálva a locsolási kedvezmény mennyiségével, valamint az ivóvízvezeték 
meghibásodása következtében elszivárgott vízmennyiséggel, 

b) negyedévet követő hónap 5. napjáig a kibocsátók köréről. 
 
(2) A talajterhelési díj megállapításával összefüggő személyes adatokat a kibocsátó 

azonosítására, a bevallások ellenőrzésére használja fel az önkormányzati Adóhatóság. 
 
(3) A talajterhelési díj fizetésére kötelezett kibocsátókról, valamint a talajterhelési díj 

fizetésére vonatkozó díjmentességekről az Adóhatóság nyilvántartást vezet. 
 

 
Záró rendelkezések 

10. § 
 

(1) Ezen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, de az %.§. rendelkezéseit 2010. január 1-
től kell alkalmazni. 

(2) Helyben szokásos kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 
(3) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 

2006/123/EK irányelveknek való megfelelést szolgálja.2 
 
Újhartyán, 2010.április 29. 
 
 

Schulcz József             Göndörné  Frajka Gabriella  
   polgármester            jegyző 

 
Ezen rendelet a helyben szokásos módon kihirdetésre került. 
 
Újhartyán, 2010. április 29. 

Göndörné Frajka Gabriella 
 

              jegyző 
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