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Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

talajterhelési díjról szóló 
22/2015.( XI.03.) Ör. önkormányzati rendelete  

 
 
 

Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról 
szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 21/A § (2) bekezdésében és a 26. § (4) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2013. (V.15.) önkormányzati rendelet 45./B. 
§-ában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
véleményének kikérésével a következőket rendeli el:  
 

1. A rendelet hatálya 
 

1. §. 
 
(1) A rendeletet Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzata közigazgatási területén kell 
alkalmazni 
 
(2) A rendelet hatálya kiterjed arra a környezethasználóra (továbbiakban: kibocsátó), aki a 

műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá, és a helyi vízgazdálkodási 
hatósági engedélyhez kötött környezethasználata során a környezet terhelésével járó 
anyagot (szennyvizet) bocsát a környezetbe. 

 
(3) A rendelet hatálya adatszolgáltatási kötelezettség tekintetében kiterjed a mindenkori 

szolgáltatóra is. 
 

2. Értelmező rendelkezések 
2.§.  

 Ezen rendelet alkalmazásában:  
1. Egyedülálló: az a személy, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált vagy háztartásától külön él, 

és egyszemélyes háztartásban lakik.  
2. Folyékony hulladék elszállítására feljogosított közszolgáltató: Laki-Gazda Kft. 6065 

Lakitelek, Széchenyi krt. 48. 
3. Jövedelem: a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 

4.§ (1) bekezdés a) pontjában meghatározottak szerint.  
4. Kerti csap: a közszolgáltató által igazoltan, kizárólag locsolási célra létesített, külön 

mérőórával (főmérő vagy almérő) mért külön vízvételező hely.  
5. Közszolgáltató: BÁCSVÍZ Víz-és Csatornaszolgáltató Zártkörű Részvénytársaság.  
6. Közös háztartás: az egy lakásban életvitelszerűen együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel, 

vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek.  
7. Közeli hozzátartozó: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1.§. (1) 

bekezdésének 1. pontjában meghatározottak szerint. 
 
 



3. Adatszolgáltatási és eljárási szabályok 
 
3. § 

 
(1) A kibocsátó a díjfizetési kötelezettségéről évente, a tárgyévet követő év március 31-éig 
tesz bevallást. 
(2) Az önkormányzati adóhatóság részére a szolgáltató a kibocsátó azonosítása és ellenőrzése 
érdekében minden évben kétszer köteles adatot szolgáltatni a kibocsátók tárgyévi 
vízfogyasztásáról, korrigálva a 5. § (1) bekezdés a) - d) pontja szerint dokumentált 
vízfelhasználás mennyiségével. Az adatszolgáltatás határideje a tárgyévet követő február 28-
a, valamint a tárgyévet követő szeptember 30-a. 
(3) A talajterhelési díj megállapításával összefüggő személyes adatokat a kibocsátó 
azonosítására, a bevallások ellenőrzésére használhatja fel az önkormányzati adóhatóság. 
(4) Az új létesítményt üzemeltető kibocsátó az üzemelés első évében fizetendő díjat egy 
összegen, a tárgyévet követő év március 31-ig fizeti meg. 
 (5) A kibocsátó a (4) bekezdésben feltüntetésre került eset kivételével minden negyedévente 
történő bevallással egyidejűleg, a negyedévet követő hónap 20. napjáig köteles a díjelőleg 
megfizetésére. 
(6) A mérési lehetőséggel nem rendelkező kibocsátók átalány alapján állapítják meg a 
kibocsátott vízmennyiséget. Az átalány alapját képező méréssel nem megállapítható 
vízfogyasztást minden esetben az alábbiak szerint kell megállapítani: ha a fogyasztásmérő 
rendellenesen vagy hibásan működik, nem mér, nem lehet leolvasni, a hitelesítés ideje lejárt 
(a továbbiakban: hibás mérés), a mérőeszköz adatai a vízfogyasztás alapjául nem 
szolgálhatnak. Ebben az esetben a hibás méréssel érintett időszakban az elfogyasztott víz 
mennyiségét a hibás mérés időtartamának kezdetét megelőző 12 hónap összes fogyasztásából 
egy napra számított átlagfogyasztás és a hibás mérés időtartama alatt eltelt napok száma 
szorzataként kell meghatározni. A hibás mérés időtartama:  
a) ha a meghibásodás tényleges időpontja megállapítható, a meghibásodás időpontjától az új 
fogyasztásmérő felszerelésének időpontjáig terjedő időtartam,  
b) ha a meghibásodás tényleges időpontja nem állapítható meg, a kibocsátó és a víziközmű- 
szolgáltató által közösen becsléssel megállapított időtartam, vagy  
c) a b) pont szerinti megállapodás hiányában az utolsó mérőleolvasástól a hibás mérés 
bejelentésének időpontjáig eltelt időszak, de legfeljebb 12 hónap.  
(5) Ha a kibocsátó több telephelyet működtet, vagy rendelkezik ingatlannal, bevallásában az 
adatokat telephelyenként, illetve ingatlanonként kell feltüntetni. 
(6) A talajterhelési díjat Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Talajterhelési díj beszedési 
számlája javára kell megfizetni (bankszámlaszám: 51700179-10013735). 
 
 

4. Talajterhelési díj mértéke, alapja, egységdíja 

 
4.§. 

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

szennyvízelhelyezés esetén a szolgáltatott víz mennyisége, illetve mérési lehetőség 
hiányában átalány alapján meghatározott víz mennyisége, csökkentve az ivóvíz 
meghibásodása miatt elszivárgott, illetve külön jogszabály szerint locsolási célú 
felhasználásra figyelembe vett vízmennyiséggel. 

 



(2) A talajterhelési díj mértéke: 1800,- Ft/m3 
 
(3) A talajterhelési díj alapja csökkenthető azzal a számlákkal igazolt mennyiséggel, amelyet 

a kibocsátó szennyvíztárolójából, olyan arra feljogosított szervezettel szállíttat el, amely a 
folyékony hulladék jogszabályi előírások szerinti elhelyezését igazolja. 

 
 

5. Talajterhelési díj megfizetése alóli mentesség, díjmentességek, díjkedvezmények 
 
5. §. 

 
 

 (1) Mentes a talajterhelési díj megfizetése alól a kibocsátó 
a) a közszolgáltató által igazolt külön órával (főmérő vagy almérő) mért kerti csapon és tűzi 
vízmérőn keletkezett vízfogyasztás (kerti csap. a közszolgáltató által igazoltan, kizárólag 
locsolási célra létesített, külön mérőórával (főmérő vagy almérő) mért külön vízvételező 
hely), 
b) ha a vételezett vízmennyiséget üres telken folyó építkezéshez használja fel, és ezt a 
közszolgáltató igazolja, 
c) az igazoltan technológiai célú, külön mérőórával mért vízfogyasztás után (technológiai célú 
vízfelhasználás: a közszolgáltató által igazolt vízmennyiség, amely a kibocsátó által 
engedéllyel végzett termelő tevékenysége során veszteség nélkül az előállított termék részévé 
válik), 
d) a vízvezeték meghibásodása (csőtörés) következtében elfolyt, elszivárgott vízmennyiség 
feltéve, hogy a kibocsátó a meghibásodást a szolgáltatónak történő bejelentését hitelt 
érdemlően, a szolgáltatótól kapott igazolással, a vízvezeték megjavíttatását a szerelést elvégző 
által adott számlával bizonyítja, 
(2) Mentes a 2016. adóévben a talajterhelési díj megfizetése alól az a kibocsátó, 
a) akinek a talajterhelési díj alapja nem haladja meg a 30 m3-t, és vállalja a (4) bekezdésben 
foglalt feltételek teljesítését. 
(3) A talajterhelési díj bevallási kötelezettség alól mentesül a közszolgáltató igazolása alapján 
a tárgyévben vízfogyasztással nem rendelkező kibocsátó, 
(4) A (2) bekezdés szerinti mentesség abban az esetben illeti meg a kibocsátót, ha  
a) vállalja, hogy 2016. december 31-ig a talajterhelési díjjal érintett ingatlant a közcsatornára 
ráköti, és erre vonatkozóan az Önkormányzattal 2016. évben hatósági szerződést köt, 
b) vállalja, hogy a közcsatornára rákötés elmulasztása esetén a 2016. évre az egyéb 
díjkedvezmények figyelembe vételével számított talajterhelési díjat az adózás rendjéről szóló 
törvényben meghatározott késedelmi pótlékkal növelten egy összegben megfizeti. 
 (5) Különös méltánylást érdemlő esetben a kibocsátó kérelmére a tárgyévben a talajterhelési 
díj megfizetésére 50 %-os díjkedvezmény állapítható meg. Különös méltánylást érdemlő eset: 
baleset, haláleset, elemi kár bekövetkezése a kibocsátó vagy közeli hozzátartozója esetében. 
(6) Mentesül kérelemre a talajterhelési díj megfizetése alól az a 70. életévét tárgyév január 1. 
előtt betöltő egyedül élő személy, akinek a nettó átlagos havi jövedelme tárgyévben nem éri el 
a nyugdíjminimum 200 %-át.  
 

6. A díjfizetési kötelezettség megszűnése 
 

6. § 
 



(1) A kibocsátó talajterhelési díjfizetési kötelezettsége azzal a nappal szűnik meg, amely 
napon: 

 a./ a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára ráköt, 
 b./ a vízszolgáltatás igénybevétele a szolgáltató igazolása alapján megszűnt. 
 
(2) A kibocsátónak a talajterhelési díj fizetési kötelezettségének megszűnéséről, annak 

bekövetkezésétől számított 15 napon belül kell bejelentést tennie az erre a célra szolgáló 
nyomtatványon. 

 
7. Eljárási szabályok 

 
7. §. 

 
(1) A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyzéshez kapcsolódó 

talajterhelési díjjal kapcsolatos adóztatási feladatokat az önkormányzati adóhatóság látja 
el. 

 
(2) A talajterhelési díj megfizetésére, bevallására, az ehhez kapcsolódó jogkövetkezményekre, 

a megállapításhoz és beszedéséhez való jog elévülésére, pénzügyi ellenőrzésre, valamint 
végrehajtására az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben az adózás rendjéről szóló 
törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 
(3) A talajterhelési díj mérséklésére vagy elengedésére az adózás rendjéről szóló 2003. évi 

XCII. törvény 134. § (1) bekezdés rendelkezéseit kell alkalmazni. 
 
 

8. Talajterhelési díj felhasználása 
 

8. § 

(1) A talajterhelési díj a Tiszaalpár nagyközségi Önkormányzat Környezetvédelmi 
Alapjának bevételét képezi, amelyet az önkormányzati adóhatóság „Talajterhelési díj” 
beszedési számlájára kell megfizetni. 

 

(2) A bevétel a törvény 21/B § (2) – (3) bekezdésében meghatározottakra használható fel. 
 
 

9. Záró rendelkezések 
 

9. § 
 
Ez a rendelet 2016. január 1. napján lép hatályba. 
 
 

Dr. Menyhárt Anett         Dr. Vancsura István 
          jegyző              polgármester 

 
 
 



 
 
 

 


