
Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata 

 Képviselő-testületének 

5/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelete  

A talajterhelési díjról  

      

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának  Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról 

szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 21/A. § (2) bekezdésében és 26. § (4) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott 

feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. A rendelet hatálya 

 

1. § A rendelet hatálya Sarkadkeresztúr község közigazgatási területén a helyi 

vízgazdálkodási hatósági engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést, ideértve az 

egyedi zárt szennyvíztárolót, alkalmazókra terjed ki, akik a műszakilag rendelkezésre álló 

közcsatornára nem kötöttek rá (a továbbiakban: kibocsátó). 

 

2. Adatszolgáltatási és eljárási szabályok 

 

2. § (1) Az önkormányzat részére a települési szennyvízhálózat üzemeltetője a kibocsátó 

azonosítása és ellenőrzése érdekében adatot szolgáltat tárgyévet követő év február 28. napjáig 

a kibocsátók tárgyévi vízfogyasztásáról, korrigálva a locsolási kedvezmény mennyiségével, 

valamint az ivóvízvezeték meghibásodása következtében elszivárgott igazolt 

vízmennyiséggel. 

 

(2) A talajterhelési díj megállapításával összefüggő személyes adatokat a kibocsátó 

azonosítására, a bevallások ellenőrzésére használhatja fel az önkormányzati adóhatóság. 

 

(3) A talajterhelési díj fizetésére kötelezett kibocsátókról, valamint a talajterhelési díj 

fizetésére vonatkozó díjkedvezményben részesülő személyekről az önkormányzati 

adóhatóság nyilvántartást vezet. 

 

3. Talajterhelési díj mértéke 

 

3. § (1) A talajterhelési díj egységdíjának mértékét a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi 

XXXIX. Törvény (továbbiakban: Ktdtv.) 12. § (3) bekezdése határozza meg.  

 

(2) A területérzékenységi szorzó Sarkadkeresztúr község területén az érzékeny besorolás 

miatt 1,5. 

 

(3) A talajterhelési díj összegét a Ktdtv. 12. §-a, illetve a 3. sz. melléklete alapján kell 

kiszámolni.  

 

4. Díjkedvezmény, -mentesség 

 

4. § (1) A talajterhelési díj alapja csökken azzal a számlákkal igazolt mennyiséggel, amelyet a 

kibocsátó a szennyvíztárolójából, olyan arra feljogosított szervezettel szállíttat el, amely a 

folyékony hulladék jogszabályi előírások szerinti elhelyezést igazolja.  

(2) A lakossági kibocsátó mentesül a talajterhelési díj megfizetése alól, amennyiben a 

talajterhelési díj alapja nem haladja meg éves átlagban a havi 2m3-t és a kibocsátó, illetve a 



vele közös háztartásban élők egy főre eső havi jövedelme nem éri el a mindenkori 

nyugdíjminimum kétszeresét, egy fős háztartás esetén a háromszorosát. A mentesség 

igényléséhez a bevalláshoz jövedelemigazolást kell csatolni.  

 

(3) Mentes a talajterhelési díj megfizetése alól a vízvezeték meghibásodása (csőtörés) 

következtében elfolyt, elszivárgott vízmennyiség feltéve, hogy a kibocsájtó a 

meghibásodásról a szolgáltatónak történő bejelentését hitelt érdemlően, a szolgáltatótól kapott 

igazolással, a vízvezeték megjavítatását, a szerelést elvégző által adott számlával bizonyítja.  

 

(4) A rákötés évének első napjától az a kibocsájtó, aki a műszakilag rendelkezésre álló 

közcsatornára ráköt.  

 

(5) Nem terheli díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót, aki a környezetterhelési díjról szóló 

2003. évi LXXXIX törvény (a továbbiakban: Ktdtv.) 11. § (2) bekezdésében foglaltaknak 

megfelel.  

 

5. Bevallás és a díj megfizetése 

 

5. § (1) A kibocsájtónak a talajterhelési díjat önadózás keretében a Ktdtv. 21/A. § (1) 

bekezdésében leírtak szerinti kell teljesíteni.  

 

(2) A bevallást évente, tárgyévet követő március 31-éig az önkormányzat által erre a célra 

rendszeresített formanyomtatványán nyújtja be.  

 

(3) A talajterhelési díjat Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata Talajterhelési díj 11733175-

15343635-10110007 számú számlájára a bevallás benyújtásával egyidejűleg kell megfizetni. 

Az önkormányzat talajterhelési díj számláján rendelkezésre álló összeget negyedévente, a 

negyedévet követő hónap 10. napjáig a települési környezetvédelmi alap javára kell átutalni. 

 

6. Záró rendelkezések 

 

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követően 2017. július 1-jén lép hatályba.  

 

 

 
 Bakucz Péter            Szokai Dániel  
  polgármester        jegyző  
     
 

Záradék: 

 

A rendelet kihirdetésének napja: 2017. április. 28.  

 

 

                                       Szokai Dániel  

                                jegyző 

 

 

 



1. melléklet 5/2017. (IV.28) önkormányzati rendeletez 

 

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:  ………………………..………...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: /// 

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) vízmennyiség: 

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

átalány-víz mennyiséget 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:  24m3 

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:  1,5 

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

9.  Az önkormányzati rendelet szerinti díjkedvezmény: Ft 

10. Fizetendő talajterhelési díj: Ft 



 2. melléklet 5/2017. (IV.28) önkormányzati rendeletez 

 

N Y I L A T K O Z A T 

 

Mentességi igénybevételéhez ............... évben 

 

 

 

 

Nyilatkozom, hogy a helyi önkormányzat ………….. talajterhelési díjról szóló rendelete 4.§ 

(2) bekezdése alapján mentességre vagyok jogosult az alábbiak szerint: 

 

 

A háztartásban élők neve 
Születési idő  Havi átlag 

jövedelem (Ft-ban) 

   

   

   

   

   

   

   

 

Összesen:  ………………………….. fő 

 

  

…………………Ft 

 

 

 

Mellékelem a családban élők jövedelemigazolását. 

 

 

 

Sarkadkeresztúr, …...év. ……………… hó ….. nap 

 

 

 

 ………………………………….. 

 aláírás 

 

 

 

 
 


