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Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

30/2015. (XI.25.) önkormányzati rendelete 

a talajterhelési díjjal kapcsolatos helyi szabályokról 

 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi 

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

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

meghatározott feladatkörében eljárva, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 

1995. évi LIII. törvény 48.§ (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró 

Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 

véleményének megkérésével, a Fejér Megyei Önkormányzat állásfoglalásával a következőket 

rendeli el:  

 

1. Értelmező rendelkezések 

 

1. § E rendelet alkalmazásában: 

 

1. Kibocsátó: a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény (a továbbiakban 

Ktd.) 11. § (1) bekezdésében meghatározott kötelezett. 

 

2. Közszolgáltató: Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének a nem közművel 

összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 20/2015. 

(VIII.26.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésében meghatározott közszolgáltató (a 

továbbiakban: Közszolgáltató). 

 

3. Kerti csap: a víz- és csatornaközművet üzemeltető közszolgáltató által igazoltan, kizárólag 

locsolási célra létesített, külön mérőórával (főmérővel vagy almérővel) mért kültéri 

vízvételező hely. 

 

2. A rendelet hatálya 

 

2. § E rendelet hatálya kiterjed Ercsi Város közigazgatási területén a közcsatornával ellátott 

területeken azokra a kibocsátókra, akik a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára – a 

Ktd. 11.§ (2) bekezdésében meghatározott kibocsátók kivételével – nem kötnek rá és ezzel a 

talajba juttatott szennyvízzel a környezetet terhelik. 

 

3. A talajterhelési díj megállapítása, bevallása, befizetése 

 

3. § A talajba juttatott környezetterhelő anyagok minden egysége után a kibocsátónak 

talajterhelési díjat kell fizetnie.  

 

4. § (1) A talajterhelési díjat a kibocsátónak a tárgyévet követő év március 31-éig kell e 

rendelet 1. mellékletében meghatározott számítási mód szerint megállapítania és az erre a 

célra rendszeresített nyomtatvány szerint az önkormányzati adóhatósághoz bevallania.  

 

(2) A talajterhelési díj alapjának meghatározása a Ktd. 12.§ (2) bekezdése szerinti átalány 

esetén az állami tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg az állami 

tulajdonú közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjakról szóló 47/1999 (XII.28.) 

KHVM rendelet 3. mellékletében meghatározott mennyiségek alapján történik. 
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(3) A kibocsátónak e rendelet 2. melléklete szerinti adattartalommal kell bevallást 

benyújtania. 

 

5. § A kibocsátónak a talajterhelési díjat az Ercsi Város Önkormányzat 11990101-06156491-

100000513 számú, talajterhelési díj beszedési számlájára kell megfizetnie. 

 

4. Ellenőrzési, adatszolgáltatási, eljárási szabályok 

 

6. § A talajterhelési díjjal kapcsolatos adóhatósági feladatokat az önkormányzati adóhatóság 

– az önkormányzat jegyzője – látja el.  

 

7. § (1) A Közszolgáltató az önkormányzati adóhatóság részére a kibocsátók azonosítása és 

ellenőrzése érdekében adatszolgáltatásra köteles. 

 

(2) A víz- és csatornaközművet üzemeltető közszolgáltató a talajterhelési díj megállapításához 

és ellenőrzéséhez szükséges adatokat – ideértve a kibocsátó részére szolgáltatott víz 

mennyiségéről, az ivóvízvezeték meghibásodása következtében elszivárgott, valamint a 

jogszabály szerinti locsolási célú felhasználásra figyelembe vett víz mennyiségéről szóló 

tárgyévi adatokat, továbbá a kizárólag kerti csappal rendelkező ingatlanhasználók adatait – a 

tárgyévet követő év február 15-ig az önkormányzati adóhatóság rendelkezésére bocsátja. 

 

(3) A víz- és csatornaközművet üzemeltető közszolgáltató a kibocsátó által a közcsatornára 

való rákötés időpontjáról a rákötést követő hó 5-éig szolgáltat adatot az önkormányzati 

adóhatóság részére. 

 

8. § A talajterhelési díj megállapítására, bevallására, megfizetésének ellenőrzésére, 

végrehajtására vonatkozó – a törvényben és e rendeletben nem szabályozott – kérdésekben az 

adózás rendjéről szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 

5. Díjkedvezmény 

 

9. § (1) 50 % díjkedvezmény illeti meg kérelmére, tárgyévre azt a nem egyedül élő 

talajterhelési díj fizetésére kötelezett lakossági kibocsátót, akinek a családjában – a vele 

együtt élő személyekkel – az egy főre jutó jövedelem nem éri el a mindenkori legkisebb 

öregségi nyugdíj 100 %-át. 

 

(2) Díjkedvezmény iránti kérelem csak írásban, a jövedelemigazolások csatolásával nyújtható 

be a helyi adóhatósághoz. 

 

(3) 50 % díjkedvezmény illeti meg kérelmére azt a kibocsátót, akinek az ingatlana előtt a 

közcsatorna kiépítésre került, azonban a víz- és csatornaközművet üzemeltető közszolgáltató 

igazolása alapján a közcsatornára a szokásosnál jelentősebb ráfordítással – például átemelő 

rendszerrel – lehet csak rákötni. 

 

(4) A (3) bekezdés szerinti díjkedvezmény legfeljebb két évig adható, mely idő alatt az 

ingatlantulajdonos saját költségén köteles rákötni a csatorna-gerinchálózatra. A harmadik 

évtől kezdődően – a csatornahálózatra való rákötés hiányában – a kibocsátónak a talajterhelési 

díj teljes összegét kell fizetnie. 
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6. Díjmentesség 

 

10. § (1)  Mentesül a talajterhelési díj megfizetése alól: 

 

a) tárgyévre az a talajterhelési díj fizetésére kötelezett lakossági kibocsátó, aki egyedül él 

és jövedelme nem éri el a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj 150 %-át; 

 

b) az a kibocsátó, aki az ingatlanán kizárólag e rendelet 1. § 3. pontja szerinti kerti csapot 

üzemeltet. 

 

(2) az (1) bekezdés a) pontja szerinti mentesség iránti kérelem csak írásban, a 

jövedelemigazolások csatolásával nyújtható be a helyi adóhatósághoz, 

 

7. Záró rendelkezések 

 

11. § (1) Ez a rendelet 2016. január 1-én lép hatályba. 

 

(2) Hatályát veszti Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi vízgazdálkodási 

hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjjal kapcsolatos 

adatszolgáltatási és eljárási szabályokról, valamint a díjfizetési kedvezményekről és 

mentességekről szóló 25/2004. (VI.30.) önkormányzati rendelete. 

 

 

 

 

 

Győri Máté Dr. Feik Csaba  

polgármester jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Záradék: Ez a rendelet 2015. november 25. napján kihirdetésre került. 
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„1. melléklet  

a 30/2015. (XI.25.) önkormányzati rendelethez” 

 

A talajterhelési díj megállapításának számítási módja 

 

A talajterhelési díj mértéke:        TTD = E x A x T 

 

ahol 

TTD: a fizetendő éves talajterhelési díj 

 

E:  az egységdíj (Ft/m³ = 1200,- Ft/m³) 

 

A: a díjfizetési alap (m³) 

 

T: a település közigazgatási területére vonatkozó, a felszín alatti víz állapota 

szempontjából megállapított területérzékenységi szorzó 

 (A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken lévő települések 

besorolásáról szóló 27/2004. (XII.25.) KvVM rendelet alapján Ercsi esetében ennek 

értéke : 3.) 
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 „2. melléklet 

  a 30/2015. (XI.25.) önkormányzati rendelethez” 

 

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:         -       - 

Adóazonósító jele: 

Statisztikai számjele:                                          -                       -                 -  

Lakóhelye:                      _________________________________  város, község 

        közterület                     közterület jellege       hsz.       ép.      lh.      em    ajtó 

Levelezési címe:  _        város, község 

        közterület                     közterület jellege       hsz.       ép.      lh.      em    ajtó 

Telefonszáma:                                       , e-mail címe:  

 

II. A díjfizetéssel érintett ingatlan: 

Címe:          város, község 

        közterület                     közterület jellege       hsz.       ép.      lh.      em    ajtó 

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

Neve (cégneve):  

Születési helye:                                                                                   , 

ideje:       év         hó            nap  

Anyja születési családi és utóneve:  

Levelezési címe:  _        város, község 

        közterület                     közterület jellege       hsz.       ép.      lh.      em    ajtó 

 

      

IV. A díjfizetéssel kapcsolatos adatok: 

1. A tárgyévben felhasznált (vízmérő alapján mért) vizmennyiség: 

(Ha a vízmérő nem áll rendelkezésre, akkor az önkormányzat rendelete szerinti  

általány-vízmennyiséget kell beírni)            m3 

2. Külön jogszabály alapján a locsolásra felhasznált vízmennyiség:                      m3 

3. Szennyvízszállításra feljogosított szervezet által igazoltan elszállított  

szenyvíz mennyisége:                           m3 

4. Az önkormányzati rendelet szerint mentes vízmennyiség:         m3 

5. A talajterhelési díj alapja(1.sor csökkentve a 2.,3.,4., sorok összegével):        m3  

6. A talajterhelési díj egységmértéke:         1200 Ft/ m3 

7. Területérzékenységi szorzó:  

(Az önkormányzati adóhatóságnak kell előzetesen beírni!)           

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

9. Az önkormányzati rendelet szerinti díjkedvezmény:                          Ft 

10. Az önkormányzati rendelet szerinti díjmentesség:                         Ft 

11. Fizetendő talajterhelési díj:               Ft 

 

 

 


