
Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
13/2015.(IX.17.) önkormányzati rendelete 

a talajterhelési díjra vonatkozó eljárási és adatszolgáltatási szabályokról 
 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról 
szóló 2003. évi LXXXIX. törvény a 21/A§ (2) és a 26. §. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, az Alaptörvény 32. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva 
a következőket rendeli el: 
 
1. § (1) A kibocsátó köteles a környezetterhelési díjról szóló törvényben foglaltak alapján 
talajterhelési díjat fizetni. 
(2) Díjfizetési kötelezettség keletkezése vagy megszűnése esetén a kibocsátó köteles 30 
napon belül a változásról értesíteni az önkormányzati adóhatóságot. 
(3) A vízmennyiség mérővel nem rendelkező kibocsátó esetében 50 l/fő/nap átalány-
vízmennyiség képezi a talajterhelési díj alapját. 
 
2. §  (1) Mentes a talajterhelési díj megfizetése alól a 70.évét betöltött egyedül élő személy, az 
életkor betöltésének évétől. 
(2) Mentes a talajterhelési díj megfizetése alól az a természetes személy kibocsátó, akinek 
kizárólag kerti csapról illetve közkútról van vízvételi lehetősége. 
 
3.§ (1) Kérelem alapján mentesíthető a talajterhelési díj megfizetése alól az a természetes 
személy kibocsátó, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem összege a 
tárgyévet követő bevallás időpontjában nem haladja meg a tárgyév utolsó napján érvényes 
öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200 %-át, egyedülálló esetén annak 300 %-át. 
(2) 85 %-os díjkedvezményben részesül az a természetes személy kibocsátó, akinek a 
háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem összege a tárgyévet követő bevallás 
időpontjában nem haladja meg a tárgyév utolsó napján érvényes öregségi nyugdíj legkisebb 
összegének 300 %-át, egyedülálló esetén annak 350 %-át. 
(3) A talajterhelési díjra vonatkozóan 80 %-os díjkedvezményben részesül az a természetes 
személy kibocsátó, akinek a közcsatornára történő rákötést az alábbi tényezők akadályozzák: 
a.) a kibocsátással érintett ingatlannal közvetlenül határos közterületi szakaszon nincs 
gerincvezeték 
b.) házi szennyvízátemelő berendezés alkalmazása szükséges. 
(4)  A díjkedvezmény, mentesség igénybevételéhez a bejelentés megtételével vagy a tárgyévet 
követő bevallás benyújtásával egyidejűleg a kibocsátó köteles a saját és a háztartása jövedelmi 
viszonyairól nyilatkozni és ezeket igazolni. A jövedelem típusának megfelelő igazolást vagy 
annak fénymásolatát a bevalláshoz mellékletként be kell csatolni. 
(5) A jövedelemszámításnál irányadó időszakra a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló törvény az irányadó. 
 
4.§ (1) Az önkormányzati adóhatóság részére a vezetékes ivóvíz-szolgáltató, 
csatornaszolgáltató (a továbbiakban: szolgáltató) a kibocsátó azonosítása és ellenőrzése 
érdekében a tárgyévet követő év február 28. napjáig köteles adatot szolgáltatni a kibocsátók 
tárgyévi vízfogyasztásáról, korrigálva az ivóvízvezeték meghibásodása következtében 
elszivárgott vízmennyiséggel, valamint a locsolási mellékvízmérővel mért locsolási célú 
vízfelhasználás mennyiségével. 
(2) A talajterhelési díj megállapításával összefüggő személyes adatokat a kibocsátó 
azonosítására, a bevallások ellenőrzésére használhatja fel az önkormányzati adóhatóság. 
 
5.§ A talajterhelési díj befizetését az önkormányzat talajterhelési díj beszedési számlájára kell 
teljesíteni. 
 
6.§ (1) E rendelet a kihirdetését követő 4.napon lép hatályba. 




