
Nagykörű Község Önkormányzatának Képviselő-testületének 9/2019. (XI. 28.) 

önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról 

 

Nagykörű Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 

2003. évi LXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ktdt.) 21/A. § (2) bekezdésében és a 26. § (4) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 

pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 

rendeli el: 

 

Általános rendelkezések 

1. § 

A rendelet hatálya Nagykörű Község közigazgatási területén arra a helyi vízgazdálkodási 

hatósági engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést - ideértve az egyedi zárt 

szennyvíztározót is - alkalmazóra (a továbbiakban: kibocsátó) terjed ki, aki a műszakilag 

rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá. 

 

A talajterhelési díj megállapítása 

 

2. § 

 

(1) A talajterhelési díj mértékét a talajterhelési díj (2) bekezdésben meghatározott alapja, a   

 (3) bekezdésben meghatározott egységdíj, valamint a település közigazgatási területére 

vonatkozó területérzékenységi szorzó határozza meg.  

 

(2) A talajterhelési díj alapja a szolgáltatott, vagy egyedi vízbeszerzés esetében a méréssel 

igazolt felhasznált, illetve mérési lehetőség hiányában az átalány alapján meghatározott víz 

mennyisége, csökkentve a külön jogszabály szerinti locsolási célú felhasználásra figyelembe 

vett víz mennyiségével.  

 

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

(4) Nagykörű Község területére vonatkozó területérzékenységi szorzó 1.  

(5) A talajterhelési díj számításának részletes szabályait a Ktdt. 3. számú melléklete határozza 

meg, mely jelen rendelet mellékletét képezi.  

(6) Az a környezethasználó, aki nem rendelkezik vízmennyiség mérővel, e rendeletben 

meghatározott vízmennyiség (átalány) alapján számítja ki a talajterhelési díjfizetési 

kötelezettségét. Az így meghatározott átalány ingatlanonként 5m
3
/hónap.  

 

Adatszolgáltatási és eljárási szabályok 

3. § 

 (1) Az önkormányzati adóhatóság részére a szolgáltató a kibocsátó azonosítása és ellenőrzése 

érdekében adatszolgáltatásra köteles: 



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

egységesen korrigálva a locsolási kedvezménnyel, vagy a mért locsolási célú 

vízfelhasználás mennyiségével, 

b) 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. 

(3) Az önkormányzati adóhatóság a kibocsátót terhelő talajterhelési díj mértékét és a fizetés 

módját külön jogszabályban meghatározott rend szerint határozatban állapítja meg. 

Bejelentkezés, bevallás, a talajterhelési díj megfizetése 

4. § 

(1) A kibocsátó a tárgyévet követő március 31-ig köteles jelen rendelet 1. melléklete szerinti 

nyomtatványon bevallást tenni.  

(2) Az évközi változások esetén a díjfizetési kötelezettségek keletkezéséről, illetve 

megszűnéséről a változás időpontját követő hónap 15. napjáig kell bejelentést tenni.  

(3) A kibocsátónak a talajterhelési díjat Nagykörű Község Önkormányzata 10700309-

69400324-10025145 számú számlája javára kell megfizetnie. 

 

Mentességek 

5. § 

(1) A kibocsátó kérelmére a csőtörés igazolása alapján a tárgyévben a talajterhelési díj 

megfizetésére díjkedvezmény állapítható meg az elfolyt vízmennyiséget figyelembe véve. 

A bevalláshoz mellékelni kell a közszolgáltató igazolását az elfolyt víz mennyiségéről.  

(2) Mentesül az adott naptári évben a talajterhelési díj megfizetése alól az a kibocsátó, aki a 

műszakilag rendelkezésre álló közcsatornahálózatra ráköt és a rákötés tényét a víziközmű 

szolgáltatóval megkötött közüzemi szerződés bemutatásával igazolja, vagy a rákötés 

tényét a víziközmű szolgáltató önkormányzati adóhatóság részére történő 

adatszolgáltatása tartalmazza. 

 

Záró rendelkezések 

6. § Ez a rendelet 2020. január 01-jén lép hatályba. 

7. § Jelen rendelet hatálybalépésével hatályát veszti Nagykörű Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének a talajterhelési díjról szóló 19/2004. (IX. 9.) önkormányzati 

rendelete. 

 

 

Túri Tibor        dr. Bóné Mónika 

    polgármester                 jegyző 

  



1. számú melléklet 

a 9/2019. (XI. 28.) számú Önkormányzati rendelethez 

 
NAGYKÖRŰ önkormányzati adóhatóságához  

BEVALLÁS  
a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó 

talajterhelési díjhoz  

20…….. évről  

I. A díjfizető (kibocsátó):  

  

Neve:____________________________________________________________________________________________   

Születési helye:__________________________________ ideje:   év    hó    nap             

Anyja születési családi és utóneve:_____________________________________________________________________   

Adószáma:           Adóazonosító jele:    

Statisztikai számjele:                  

Lakóhelye:  ________________________________________________________________________________   

Levelezési címe:   ___________________________________________________________________________   

  

II. A díjfizetéssel érintett ingatlan:  

      

Címe:   ___________________________________________________________________________________   

Helyrajzi száma: __________/________/_________/_________        

  

III. Az ingatlan tulajdonosának (Akkor kell kitölteni, ha nem azonos a díjfizetővel):  

    

Neve (cégneve): ____________________________________________________________________________________  

Születési helye:____________________________ideje:  nap     

Anyja születési családi és utóneve:_____________________________________________________________________  

Levelezési címe:   __________________________________________________________________________  

  

IV. A díjfizetéssel kapcsolatos adatok:  

              

  

1. A tárgyévben felhasznált (vízmérő alapján mért) vízmennyiség)          

(Ha vízmérő nem áll rendelkezésre, akkor az önkormányzat rendelete szerinti  átalány-vízmennyiséget kell beírni!)  

                               _____________m3  

  

2. Külön jogszabály alapján a locsolásra felhasznált vízmennyiség:      

  

  _____________m3  

3. Szennyvízszállításra feljogosított szervezet által igazoltan elszállított szennyvíz mennyisége:  

  

  _____________m3  

4. Az önkormányzati rendelet szerinti mentes vízmennyiség:      

  

  _____________m3  

5. A talajterhelési díj alapja (1. sor csökkentve a 2.;3.;4.; sorok összegével):     

  

  _____________m3  

6. A talajterhelési díj egységmértéke:        

  

           1.200.-Ft/m3  

7. Területérzékenységi szorzó: (Az önkormányzati adóhatóságnak kell előzetesen beírni!)   

  

              1.  

8. A számított talajterhelési díj: (5. sor* 6. sor* 7.sor)        

  

  ______________Ft  

9. Az önkormányzati rendelet szerinti díjkedvezmény:        

  

  ______________Ft  

10. Fizetendő talajterhelési díj:          ______________Ft  

  

  

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok a valóságnak megfelelnek.  

  

______________________________    _______________________________________  

                     helység                                év               hó        nap      P.H.                          az adózó vagy képviselője  

                    (meghatalmazottja) aláírása  

  

            

  év     hó   



2. számú melléklet  

a 9/2019. (XI. 28.) számú Önkormányzati rendelethez 

 

A talajterhelési díj mértéke 

 

A talajterhelési díj mértéke: 

TTD = E x A x 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 

 


