
Váraszó Község Önkormányzat Képviselőtestületének 

9/2015. (XI.25.) önkormányzati rendelete 

a talajterhelési díjról 

 

Váraszó Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. 

évi LXXXIX. törvény 26. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 

bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  

 

Értelmező rendelkezések 

1. § 

A rendelet alkalmazásában:  

1. jövedelem: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a 

továbbiakban: Sztv.) 4. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott fogalom. 

2. család: az Sztv. 4. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott együtt élő személyek. 

3. egyedülélő: az Sztv. 4. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott személy. 

4. háztartás: az Sztv. 4. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott fogalom. 

 

A díjfizetésre kötelezett 

2. § 

A talajterhelési díjfizetési kötelezettség Váraszó község közigazgatási területén a 

környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ktdtv.) 11. § (1) 

bekezdésében meghatározott kibocsátót terheli. 

 

A talajterhelési díj mértéke 

3. § 

A talajterhelési díj mértékét a Ktdtv. 12. § (1) bekezdése határozza meg. 

 

Adatszolgáltatási és eljárási szabályok 

4. § 

(1) Mérési lehetőség hiányában a talajterhelési díj alapját az 1. melléklet szerinti 

átalánymennyiség alapján kell megállapítani. 

(2) A talajterhelési díj alapját csökkenteni kell a Ktdtv. 14. §-ában meghatározott esetben. 

(3)  A talajterhelési díj megfizetése önadózással történik.  

(4) A kibocsátó a díjfizetési kötelezettség teljesítése érdekében köteles az önkormányzati 

adóhatósághoz az 2-3. melléklet szerinti formanyomtatványon bejelentkezni. A kibocsátó 

bejelentési kötelezettségét a szennyvízkibocsátás megkezdését követő 15 napon belül köteles 

teljesíteni. 

(5) A talajterhelési díj bevallását a 4-5. melléklet szerinti formanyomtatványon kell teljesíteni. 

(6) A talajterhelési díjat Váraszó Község Önkormányzata Talajterhelési díj 11739085-

15381550-03920000 számú számlájára kell megfizetni.  

 

Díjkedvezmény 

5. § 

50 %-os díjkedvezményben részesül az a kibocsátó, akinek a háztartásában az egy főre jutó 

havi nettó jövedelem nem haladja meg:  

a) családban élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét;  

b) egyedülélő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át. 

 

 



Záró rendelkezések 

6. § 

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

(2) Hatályát veszti Váraszó Község Önkormányzat Képviselőtestületének a talajterhelési díj 

helyi szabályairól szóló 12/2004. (VI.24.) önkormányzati rendelete. 

 

Váraszó, 2015. november 24. 

 

   Pál István László        Dr. Varga Attila 

    FIDESZ-KDNP                 jegyző 

      polgármester                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. melléklet a 9/2015. (XI.25.) önkormányzati rendelethez 

 

Lakóingatlanok vízfogyasztásának figyelembe vehető átalánymennyiségei 

 
 

 1.  udvari csappal  40 l/fő/nap 

 2.  épületen belüli, de lakáson kívüli közös vízcsappal  60 l/fő/nap 

 3.  mint a 2., de lakáson kívüli közös vízöblítéses WC-vel  75 l/fő/nap 

 4.  épületen belüli, lakásokon belüli vízcsappal  65 l/fő/nap 

 5.  mint a 4., de épületen belüli, lakáson kívüli közös vízöblítéses WC-vel  80 l/fő/nap 

 6.  épületen belüli, lakásokon belüli vízcsappal és vízöblítéses WC-vel  95 l/fő/nap 

 7.  épületeken belüli, lakásokon belüli vízcsapokkal, vízöblítéses WC-vel, 

hagyományos fűtésű (fürdőhengeres) fürdőszobával 

 120 l/fő/nap 

 8.  mint a 7., de hagyományos fűtésű helyett egyedi éjszakai áramfelvételes 

vízmelegítővel 

 150 l/fő/nap 

 9.  mint a 8., de központi melegvízellátással, illetőleg nem korlátozott fűtésű 

egyedi vízmelegítővel 

 180 l/fő/nap 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. melléklet a 9/2015. (XI.25.) önkormányzati rendelethez 

 

Bejelentés 

talajterhelési díjhoz magánszemély részére 

 

1. Kibocsátó neve:  ............................................................................................................................  

2. Születési családi és utóneve:  ........................................................................................................  

3. Adóazonosító jele:  ........................................................................................................................  

4. Születési helye és ideje:  ................................................................................................................  

5. Lakcíme:  .......................................................................................................................................  

6. Fogyasztási hely címe:  .................................................................................................................  

7. Talajterhelési díj alapja: 

    201….. évben a kibocsátó által fogyasztott teljes vízmennyiség  …………………. m3 

8. Díjalap csökkentő tényezők: 

a) ivóvízvezeték meghibásodása következtében elszivárgott vízmennyiség 

……..........…. m3 

b) locsolási célú felhasználás …………... m3 

c) szennyvíztárolóból elszállított, számlákkal igazolt mennyiség, melyet olyan arra 

feljogosított szervezet szállíttat el, amely a folyékony hulladék jogszabályi előírások 

szerinti elhelyezését igazolja …….…. m3 

d) önkormányzati rendeletben foglalt mentesség, kedvezmény ……………….  

9. Talajterhelési díj egységdíjának mértéke (E) 1.200,- Ft/m3 

    Díjfizetési alap (A) …….……. m3 

    Területérzékenységi szorzó (T):   ……………… (a hatóság tünteti fel) 

    Tárgyévi talajterhelési díj mértéke: E x A x T =  ……….……… Ft 

 

Kelt, ……………………… 

        ……………………………… 

                Aláírás 

 

A hatóság tölti ki: 

A beérkezés napja: ………………………….. 

Az átvevő aláírása: ………………………….. 



3. melléklet a 9/2015. (XI.25.) önkormányzati rendelethez 

 

Bejelentés 

talajterhelési díjhoz nem magánszemély részére 

 

1. Kibocsátó elnevezése, rövidített cégneve:  ...................................................................................  

2. Székhely címe:  .............................................................................................................................  

3. Adószáma:  ....................................................................................................................................  

4. Statisztikai számjele:  ....................................................................................................................  

5. Képviselőjének neve, címe:  ..........................................................................................................  

6. Fogyasztási hely címe:  .................................................................................................................  

7. Talajterhelési díj alapja: 

    201….. évben a kibocsátó által fogyasztott teljes vízmennyiség  …………………. m3 

8. Díjalap csökkentő tényezők: 

a) ivóvízvezeték meghibásodása következtében elszivárgott vízmennyiség 

……..........…. m3 

b) locsolási célú felhasználás …………... m3 

c) szennyvíztárolóból elszállított, számlákkal igazolt mennyiség, melyet olyan arra 

feljogosított szervezet szállíttat el, amely a folyékony hulladék jogszabályi előírások 

szerinti elhelyezését igazolja …….…. m3 

9. Talajterhelési díj egységdíjának mértéke (E) 1.200,- Ft/m3 

    Díjfizetési alap (A) …….……. m3 

    Területérzékenységi szorzó (T):   ……………… (a hatóság tünteti fel) 

    Tárgyévi talajterhelési díj mértéke: E x A x T =  ……….……… Ft 

 

Kelt, ……………………… 

        ……………………………… 

         Cégszerű aláírás 

 

 

A hatóság tölti ki: 

A beérkezés napja: ………………………….. 

Az átvevő aláírása: ………………………….. 



4. melléklet a 9/2015. (XI.25.) önkormányzati rendelethez 

 

Bevallás 

talajterhelési díjhoz magánszemély részére 

 

1. Kibocsátó elnevezése, rövidített cégneve:  ...................................................................................  

2. Székhely címe:  .............................................................................................................................  

3. Adószáma:  ....................................................................................................................................  

4. Statisztikai számjele:  ....................................................................................................................  

5. Képviselőjének neve, címe:  ..........................................................................................................  

6. Fogyasztási hely címe:  .................................................................................................................  

7. Talajterhelési díj alapja: 

    201….. évben a kibocsátó által fogyasztott teljes vízmennyiség  …………………. m3 

8. Díjalap csökkentő tényezők: 

e) ivóvízvezeték meghibásodása következtében elszivárgott vízmennyiség 

……..........…. m3 

f) locsolási célú felhasználás …………... m3 

g) szennyvíztárolóból elszállított, számlákkal igazolt mennyiség, melyet olyan arra 

feljogosított szervezet szállíttat el, amely a folyékony hulladék jogszabályi előírások 

szerinti elhelyezését igazolja …….…. m3 

h) önkormányzati rendeletben foglalt mentesség, kedvezmény ……………….  

9. Talajterhelési díj egységdíjának mértéke (E) 1.200,- Ft/m3 

    Díjfizetési alap (A) …….……. m3 

    Területérzékenységi szorzó (T):   ……………… (a hatóság tünteti fel) 

    Tárgyévi talajterhelési díj mértéke: E x A x T =  ……….……… Ft 

10. Tárgyévben előlegként befizetett összeg: .............................................................. Ft 

11. Március 31-éig még befizetendő összeg:  .............................................................. Ft 

12. Visszaigényelhető összeg:  ..................................................................................... Ft 

Kelt, ……………………… 

           

        ……………………………… 

                aláírás 

A hatóság tölti ki:                         

A beérkezés napja: ………………………….. 

Az átvevő aláírása: ………………………….. 



5. melléklet a 9/2015. (XI.25.) önkormányzati rendelethez 

 

Bevallás 

talajterhelési díjhoz nem magánszemély részére 

 

1. Kibocsátó neve:  ............................................................................................................................  

2. Születési családi és utóneve:  ........................................................................................................  

3. Adóazonosító jele:  ........................................................................................................................  

4. Születési helye és ideje:  ................................................................................................................  

5. Lakcíme:  .......................................................................................................................................  

6. Fogyasztási hely címe:  .................................................................................................................  

7. Talajterhelési díj alapja: 

    201….. évben a kibocsátó által fogyasztott teljes vízmennyiség  …………………. m3 

8. Díjalap csökkentő tényezők: 

i) ivóvízvezeték meghibásodása következtében elszivárgott vízmennyiség 

……..........…. m3 

j) locsolási célú felhasználás …………... m3 

k) szennyvíztárolóból elszállított, számlákkal igazolt mennyiség, melyet olyan arra 

feljogosított szervezet szállíttat el, amely a folyékony hulladék jogszabályi előírások 

szerinti elhelyezését igazolja …….…. m3 

l) önkormányzati rendeletben foglalt mentesség, kedvezmény ……………….  

9. Talajterhelési díj egységdíjának mértéke (E) 1.200,- Ft/m3 

    Díjfizetési alap (A) …….……. m3 

    Területérzékenységi szorzó (T):   ……………… (a hatóság tünteti fel) 

    Tárgyévi talajterhelési díj mértéke: E x A x T =  ……….……… Ft 

10. Tárgyévben előlegként befizetett összeg: .............................................................. Ft 

11. Március 31-éig még befizetendő összeg:  .............................................................. Ft 

12. Visszaigényelhető összeg:  ..................................................................................... Ft 

Kelt, ……………………… 

           

        ……………………………… 

         cégszerű aláírás 

A hatóság tölti ki:                         

A beérkezés napja: ………………………….. 

Az átvevő aláírása: ………………………….. 


