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Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

7/2006. (VII. 01.) KT. számú rendelete a talajterhelési díj helyi szabályairól 

(egységes szerkezetben) 

 

Bocskaikert Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló többször 

módosított 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében 

eljárva a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény (Ktd.) 21. § (2) 

bekezdése és a 26. § (4) bekezdése alapján a talajterhelési díjról a következő rendeletet 

alkotja: 

A rendelet hatálya 

1. § 

(1) A rendelet területi hatálya Bocskaikert Községi Önkormányzat műszakilag 

rendelkezésre álló közcsatornával ellátott illetékességi területére terjed ki.  

(2) A 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 (a továbbiakban: kibocsátó). Amennyiben a közcsatornát 

év közben helyezik üzembe, a díjfizetési kötelezettség a kibocsátót a közcsatorna 

üzembe helyezését követő 90. naptól terheli. 

(3) Nem terheli díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót, aki külön jogszabályban 

meghatározott egyedi szennyvíz elhelyezési kislétesítményt, illetve egyedi 

szennyvíztisztító kisberendezést alkalmaz - a törvényi rendelkezések fennállása esetén 

-, illetve akinél a közcsatorna kiépítésre került, de műszakilag az nem áll számára 

rendelkezésre. 

(4) a díjfizetés terheli azt a kibocsátót, aki az ingatlanon életvitelszerűen, vagy 

szezonális jelleggel él, melynek tényéről nyilatkozatban köteles tájékoztatni a 

hivatalt.1 

A díjfizetés mértékének meghatározása 

2. § 

(1) A fizetendő díj mértékét a talajterhelési díj alapja, a meghatározott egységdíj, 

valamint a település területére vonatkozó  területérzékenységi  szorzó határozza meg.  

(2) A talajterhelési díj alapja a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó 

szolgáltatott vagy egyedi vízbeszerzés esetében a méréssel igazolt felhasznált, illetve 

mérési lehetőség hiányában az átalány alapján meghatározott víz mennyisége, 

                                                 
1 Módosította a 26/2009. (XII.09.) Kt. sz. rendelet 1. §. -a. Hatályos: 2010. január 01. 
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csökkentve a külön jogszabály szerinti locsolási célú felhasználására figyelembe vett 

víz mennyiségével.  

(3) A talajterhelési díj egységdíjának mértéke 1200 Ft/m3.2 

 (4) Bocskaikert község szennyeződés érzékenységi besorolása a 27/2004. (XII. 25.) 

KvVM rendelet mellékletében foglaltaknak megfelelően fokozottan érzékeny, 

valamint kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi terület. Bocskaikert 

község területén a területérzékenységi szorzó 3.   

A díjfizetés rendje 

3. §   

(1)  A talajterhelési díjat a kibocsátónak kell megállapítania, bevallania és megfizetnie 

(önadózás) a tárgyévet követő év március 31. napjáig az önkormányzati 

adóhatósághoz, a 1. sz. függelék szerinti bevallási nyomtatványon. 

(2) A kibocsátónak a talajterhelési díjat a Bocskaikert Község Önkormányzat 

talajterhelési díj beszedési számlájára kell befizetnie a bevallás benyújtásáig. 

Kedvezmények és mentességek 

4. § 

(1)  A talajterhelési díj alapja csökkenthető azzal a számlákkal igazolt mennyiséggel, 

amelyet a kibocsátó szennyvíztárolójából arra feljogosított szervezettel szállíttat el és a 

folyékony hulladék jogszabályi előírások szerinti elhelyezését igazolja.  

(2) Csökkenthető a talajterhelési díj mértéke ivóvízvezeték meghibásodása esetén 

elszivárgott víz mennyiséggel, ha a meghibásodás tényét a meghibásodás napjától, 

illetve annak észlelésétől számított 8 napon belül a rendszert üzemeltetőhöz 

bejelentették. 

 

(3) Locsolási célú felhasználásra figyelembe vett vízmennyiséggel akkor csökkenthető 

a talajterhelési díj mértéke, ha a kibocsátó az üzemeltetővel engedélyezett és 

nyilvántartott külön mellékvízmérővel rendelkezik, illetve május 1-től szeptember 30-ig 

terjedő időszakra jutó vízfogyasztás 4 %-al csökkentett korrigált mennyiséget kell 

figyelembe venni. 3 

 

(4) Mentes a talajterhelési díjfizetés alól az a kibocsátó,  

a) akinél a fogyasztói helyen együtt élő személyek mindegyike betöltötte a 70. 

életévét.  A mentesség megállapítása az életkor betöltését követő év első napjától 

történik. 4     

                                                 
2 Módosította a 6/2012.(II.29.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2012. február 29. 
3  Módosította a 26/2009. (XII.09.) Kt. sz. rendelet 2. §. (1). bekezdése. Hatályos: 2010. január 01. 
4 Módosította a 26/2009. (XII.09.) Kt. sz. rendelet 2. §. (2). bekezdése. Hatályos: 2010. január 01. 
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c) akinek építési telek tulajdona van a lakás használatbavételi engedély 

megszerzéséig. 

 

(5) A kedvezmények és a mentesség megadását az érintett ingatlantulajdonosok vagy 

használók kérelmezhetik a Polgármesteri Hivataltól adataik közlésével együtt.  

Díjfizetési kötelezettség megszűnése 

5. § 

A kibocsátó talajterhelési díjfizetési kötelezettsége azzal a nappal megszűnik, amely 

napon: 

a) a vízszolgáltatási szolgáltatás igénybevétele a vízszolgáltató igazolása szerint 

megszűnt, 

b) a 1.§. (3) bekezdésben foglalt berendezések üzembe helyezése megtörténik, 

c) a kibocsátó a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára ráköt és azt a 

szolgáltató igazolja. 

Adatszolgáltatás  

6. § 

(1) A kibocsátók azonosítása és ellenőrzése érdekében a  közszolgáltató (üzemeltető) 

minden év február 28. napjáig adatot szolgáltat a jegyző részére: 

a) az 1. § (2) bekezdés körébe tartozó kibocsátókról,  

b) a részükre az előző évben szolgáltatott víz mennyiségéről 

c) az ivóvízvezeték meghibásodása következtében a kibocsátóktól elszivárgott, 

valamint a locsolási célú felhasználásra figyelembe vett vízmennyiségről,  

d) a kibocsátók csatornára való rákötésének időpontjáról, valamint  

e) a folyékony hulladékként a kibocsátóktól az előző évben átvett folyékony hulladék 

mennyiségéről.  

 

(2) A csatornahálózat bővítése-, illetve a rácsatlakozás esetén az érintett kibocsátók 

fogyasztási adatait havi bontásban kell megadni. 

Eljárási szabályok 

7. § 

(1) A talajterhelési díjjal kapcsolatos adóztatási feladatokat az önkormányzati 

adóhatóság az adózás rendjéről szóló törvény rendelkezéseinek alkalmazásával látja el. 

                                                 
5  Hatályon kívül helyezte a 26/2009. (XII.09.) Kt. sz. rendelet 2. §. (3). bekezdése. Hatálytalan: 2010. január 01. 
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(2) A talajterhelési díj megfizetésére, bevallására az ehhez kapcsolódó 

jogkövetkezményekre, a megállapításához és a beszedéséhez való jog elévülésére, 

pénzügyi ellenőrzésére, valamint végrehajtására e rendeletet és a környezetterhelési 

díjról szóló törvényt, az ott nem szabályozott kérdésekben az adózás rendjéről szóló 

törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 

 

Záró és átmeneti rendelkezések 

8. § 

 

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

2003. évi LXXXIX. törvény vonatkozó rendelkezései irányadóak. 

(2) A talajterhelési díj fokozatos bevezetése érdekében - a környezetterhelési díjról 

szóló törvény rendelkezése alapján - a fizetésre kötelezett kibocsátó a 2006. évre 

megállapított díj 50%-át, a 2007. évre megállapított díj 75%-át, a 2008. évre 

megállapított díj 90%-át, és 2009. évtől a megállapított díj 100%-át köteles megfizetni. 

(3) A 2006. évről fizetendő díj összege a (2) bekezdés figyelembevételével egész évre 

megállapított talajterhelési díj 50 %-a - a rendelet hatályba lépésére figyelemmel -, 

melyet a szabályozott rend szerinti kell bevallani és megfizetni a kibocsátóknak.  

(4)A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez 

kapcsolódó talajterhelési díj az Önkormányzat környezetvédelmi alapjának bevételét 

képezi, és ezt a Ktd. 21/B. §-ában meghatározottak szerint használhatja fel. 

(5) Jelen rendelet 2006. július 1. napján lép hatályba. 

Bocskaikert, 2006. június 14. 

  Dr. Gyarmathy Kálmán sk.                 Dr. Tóth Katalin sk. 

  polgármester                                jegyző 

 

Kihirdetési záradék: 

 

A rendelet a mai napon kihirdetésre került. 

 

Bocskaikert, 2006. július 1. 

 

           Dr. Tóth Katalin sk. 

          jegyző 

 

Bocskaikert, 2007. március 5. 
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A kivonat hiteléül: 

 

 

     

Nemesné Szovák Katalin Zsuzsanna 

jegyzőkönyvvezető 
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1. sz. függelék 

 

BOCSKAIKERT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL 

ADÓHATÓSÁGA 

4241 BOCSKAIKERT,  POROSZLAY U.20. 

 

B E V A L L Á S 
a talajterhelési díj megállapításához   2006. évre 

 

I. rész   Azonosító adatok 

 

A kibocsátó neve  

Születési ideje  

Anyja neve  

Címe (lakóhelye, székhelye)  

Adószáma/adóazonosító jele  

Az önkormányzat illetékességi 

területén a talajterhelés helye 

 

Helyrajzi száma  

 

II. rész  A talajterhelési díj megállapítása 

 

I. Az adó alapjának megállapítása 

1. A VIZMŰ által szolgáltatott víz mennyisége 2006. évben m3 

2. Ivóvízvezeték hiba miatti szivárgás 2006. évben m3 

3. Locsolási célú felhasználás 2006. évben   m3 

4. Talajterhelési díj alapja (1. sor – 2. sor – 3. sor) m3 

5 Szennyvíztárolóból elszállított szennyvíz mennyisége 2006. évben 

(számlával igazoltan) 

 

m3 

6. Talajterhelési díj korrigált alapja (4. sor – 5. sor) m3 

II. Talajterhelési díj kiszámítása 

7. Talajterhelési díj egységára 120 Ft/m3 

8. Területérzékenységi szorzó 3 

9. Éves talajterhelési díj (6. sor x 7. sor x 8. sor) Ft 

 

III. 2006. év után fizetendő díj a talajterhelési díj 50%-a (II.9. sor x 0,5)  

Ft 

 

 

 

Kelt ……………………………………  aláírás:……………………………………. 
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1. számú betétlap a Talajterhelési díj bevallásához 

 

 

 

 

Nyilatkozat 2006. évre vonatkozó adómentességről  
 

Nyilatkozom, hogy a helyi önkormányzat Talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról 

szóló rendelete alapján díjfizetési kedvezményre vagyok jogosult, mivel az általam használt 

fogyasztói helyen együtt élő személyek mindegyike betöltötte a 70. életévét. 

 

 

A nyilatkozatban szereplő adatok a valóságnak megfelelnek. 

 

 

 

 

Kelt ……………………………………  aláírás:……………………………………. 

 

 

A 2003. évi LXXXIX. törvény és Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő- testületének 

7/2006. (VII. 01.)KT. számú rendelete alapján talajterhelési díj azt a kibocsátót terheli, aki a 

műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá és a helyi vízgazdálkodási hatósági 

jogkörbe tartozó szennyvízelvezetést alkalmaz. 

 
Kitöltési útmutató 

 

A talajterhelési díj bevallást annak a kibocsátónak kell tennie, aki/amely a helyi 

önkormányzat rendelete alapján díjfizetésre kötelezett. 

A talajterhelési díj fizetése alól mentességet élvező személynek csak az adóbevallás I. részét 

valamint az 1. számú betétlapot kell kitöltenie. 

 

A bevallás I. részét pontosan, a személyi okmányoknak megfelelően kell kitölteni. 

(Amennyiben az általunk megadott adatokban eltérés vagy változás mutatkozik, azt kérjük 

szíveskedjen módosítani.) 

 

II/1. A VIZMÛ által szolgáltatott víz mennyisége 2006. évben 

 

II/2. Ivóvízvezeték hiba miatti szivárgás 

Itt a 2006. évben történt csőtörés, egyéb szivárgás miatt igazoltan figyelembe veendő 

mennyiségeket lehet feltüntetni. A bevallott mennyiségekről hivatalos, a VIZMÛ által 

kiadott jegyzőkönyvvel, egyéb okirattal kell rendelkezni. 

 

II/3. Locsolási célú felhasználás 

Locsolási célú felhasználásra igénybe vett mennyiséget locsolási kedvezményként 

csak május 1-jétől szeptember 30-ig terjedő időszakra.   

 

II/4. A talajterhelési díj alapja 
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 A talajterhelési díj alapját a bevallásban megadottak szerint kell kiszámolni. 

 

II/5. A szennyvíztározóból elszállított szennyvíz mennyisége 

A szennyvíztározóból elszállított víz mennyiségét csak a jogszabályoknak, illetve a 

helyi rendeletben meghatározott előírásoknak megfelelő szállítás esetében lehet 

figyelembe venni. A szállított mennyiséget számlával kell igazolni, továbbá 

rendelkezni kell olyan irattal, mely bizonyítja, hogy szennyvíz a jogszabályi 

előírásoknak megfelelő helyre került elszállításra. 

A követelményeknek megfelelő számlákon feltüntetett összesített mennyiséget lehet a 

bevallásban feltüntetni. A számlák másolatát a bevalláshoz csatolni kell! 

 

II/6. A talajterhelési díj korrigált alapja 

 A talajterhelési díj korrigált alapját a bevallásban feltüntetettek szerint kell kiszámolni. 

 

II/7. A talajterhelési díj egységára 

 A talajterhelési díj egységárát a bevallás tartalmazza. 

 

II/8. Területérzékenységi szorzó 

 A területérzékenységi szorzó mértékét a bevallás tartalmazza. 

 

II/9.  Éves talajterhelési díj 

Az éves talajterhelési díjat a bevallásban megadott számítás alapján kell megadni 

forintra kerekítve. 

 

III. A 2006. évben fizetendő díj 

A 2006. évben fizetendő díjat úgy kell kiszámolni, hogy az éves talajterhelési díj 50%-

át kell venni. 

 

 

2006. évi talajterhelési díj bevallásának és megfizetésének határideje: 2007. március 31. 

 

 

 

 


