
 
 

Bátya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

18/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 

a talajterhelési díjról 

 

Bátya Község Önkormányzata Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi 

LXXXIX. törvény 26. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország 

Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott 

feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. A rendelet hatálya 

1. § A rendelet hatálya Bátya község közigazgatási területén arra a természetes és jogi 

személyre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre terjed ki, aki a 

műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem kötött rá és helyi vízgazdálkodási hatósági 

engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést, ideértve az egyedi zárt 

szennyvíztározót is, alkalmaz (a továbbiakban: kibocsátó). 

2. A talajterhelési díj mértéke 

 

2. § (1) A kibocsátó köteles a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény (a 

továbbiakban: Ktdtv.) 12. §-ában meghatározott talajterhelési díjat megfizetni. 

(2) A talajterhelési díjat a kibocsátónak a Ktdtv. 12. §-a alapján kell megállapítania. 

(3) A talajterhelési díj alapjának meghatározásakor mérési lehetőség hiányában a 

közszolgáltatónak a fogyasztott víz mennyiségét arányosítva, az előző év azonos időszakában 

mért fogyasztással egyezően kell megállapítania.  

 3. Mentességek és díjkedvezmények 

 

3. §  (1) Mentes a talajterhelési díj fizetésének kötelezettsége alól az a kibocsátó, 

a) akinek ingatlanán a lakó- és melléképületében nincs bevezetve a víz, csak kerti csappal 

rendelkezik, 

b) aki a közcsatornát igénybe veszi, a rákötés dátumától,  

c) akinél a vízszolgáltatás megszűnt, a megszűnés dátumától. 

(2) A kibocsátó a Ktdtv. 14. §-ában meghatározott esetben csökkentett talajterhelési díj 

megfizetésére köteles. 

(3) Az (1)-(2) bekezdés szerinti díjmentesség díjcsökkentés érvényesítéséhez a bevalláshoz 

csatolni kell a rendelet 1. mellékletében szereplő nyilatkozatot. 

4. A talajterhelési díj bevallására, megállapítására,  

megfizetésére vonatkozó szabályok 
 

4. § (1) A kibocsátó a díjfizetési kötelezettségéről a felhasznál vízmennyiség alapján a Ktdtv. 

20. § (1) bekezdésének megfelelően, az erre rendszeresített formanyomtatványon tesz 

bevallást a tárgyévet követő év március 31. napjáig az önkormányzat adóhatósághoz. 

 



 
 

(2) A kibocsátónak a bevallásának benyújtásával egy időben nyilatkoznia kell a mentességre, 

díjkedvezményre jogosító körülményről, és bevallásához csatolnia kell az ezen körülményt 

igazoló dokumentumot. 

 

(3) A kibocsátó a talajterhelési díjat Bátya Község Önkormányzata 11732040-15337348-

03920000 számú „Talajterhelési díj számlája” javára fizeti meg. 

 

(4) A talajterhelési díjjal kapcsolatos ellenőrzési feladatokat az önkormányzati adóhatóság 

látja el. 

 

(5) A kibocsátó fizetési kötelezettségének keletkezéséről, módosulásáról vagy megszűnéséről 

az erre okot adó tény, körülmény bekövetkezésétől számított 8 napon belül köteles bejelentést 

tenni az önkormányzati adóhatóságnál. 

 

5. Adatszolgáltatási szabályok 
 

5. § (1) Az önkormányzati adóhatóság részére a víziközmű szolgáltató (a továbbiakban: 

közszolgáltató) a kibocsátó azonosítása és ellenőrzése érdekében köteles adatot szolgáltatni: 

a) a tárgyévet követő év február 28. napjáig a kibocsátók tárgyévi vízfogyasztásáról, 

korrigálva a locsolási kedvezmény, valamint a mért locsolási célú vízfelhasználás 

mennyiségével, továbbá az ivóvízvezeték meghibásodása következtében elszivárgott 

vízmennyiséggel, 

b) a kibocsátó személyének megállapításához szükséges adatokról, 

c) minden hónap 5. napjáig a kibocsátók körében bekövetkezett változásokról, a változás 

bekövetkezésének időpontjáról. 

 

(2) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítására feljogosított szervezet a 

tárgyévet követő március 15. napjáig adatot szolgáltat a kibocsátók szennyvíztározójából a 

tárgyévben elszállított és igazoltan jogszabályi előírások szerinti elhelyezett folyékony 

hulladék mennyiségéről. 

 

(3) A talajterhelési díj megállapításával összefüggő személyes adatokat a kibocsátó 

azonosítására, a bevallások ellenőrzésre használhatja fel az önkormányzati adóhatóság. 

 

6. Záró rendelkezések 

 

6. § Ez a rendelet 2016. január 1. napján lép hatályba.  

 

7. § Hatályát veszti Bátya Község Önkormányzata Képviselő-testületének a talajterhelési 

díjról szóló 3/2005. Kt. számú rendelete. 

 

Bátya, 2015. november 24.  

 

 

                    Zsebics Ilona  Bukros Noémi Linda 

                    polgármester  jegyző 

 

Kihirdetési záradék:  

Kihirdetve: 2015. november 27. 

 

 

Bukros Noémi Linda 

          jegyző 



 
 

 

 

1. melléklet  

a talajterhelési díjról szóló 18/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez 

 

NYILATKOZAT 

Kedvezmény/díjmentesség igénybevételéhez  

…… évben 

 

 

Alulírott ………………………………………….. (név) ………………………………. szám 

alatti lakos nyilatkozom, hogy Bátya Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 

talajterhelési díjról szóló ………/2015.(…….) önkormányzati rendelete 

3. § (1) bekezdése alapján díjmentességre vagyok jogosult, mert 

a) Bátya ………………… út …….. szám ingatlanomon csak kerti csappal rendelkezem, 

b) Bátya ………………… út …….. szám ingatlanomon  ………………………….. napjától 

igénybe veszem a közcsatornát, 

c) Bátya ………………… út …….. szám ingatlanomon …………………………… napjától 

a vízszolgáltatás megszűnt. 

3. § (2) bekezdése alapján csökkentett összegű talajterhelési díj fizetésre jogosult vagyok. 

Kedvezményemet a víziközmű szolgáltató / folyékony hulladék elszállítására feljogosított 

vállalkozás által kiállított igazolások/ számlák másolatának becsatolásával igazolom. 

 

 

Bátya, 20………………………….hó …………. nap 

 

 

 ……………………………………                 

  (aláírás) 

 

 


