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AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 
 

7/2006. (III. 29.) 
 

_R E N D E L E T E_ 
 

A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL 
 
Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a a környezetterhelési díjról szóló 
2003. évi LXXXIX. törvény (továbbiakban: Ktd.) 21. § (2) bekezdésében és a 26. § (4) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: 
 

1. § 
(1) E rendelet hatálya Atkár Község közigazgatási területére terjed ki. 
(2) A talajterhelési díjfizetési kötelezettség az 1995. évi LIII. törvény 2. § (2) bekezdésére 

és a Ktd. 11. § - ára figyelemmel minden természetes személyt, jogi személyt, valamint a jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezetet terhel, aki vagy amely a műszakilag rendelkezésre 
álló közcsatornára nem köt rá és a helyi vízgazdálkodási hatósági engedélyezés alapján 
szennyvíz-elhelyezést – ideértve az egyedi zárt szennyvíztározót is – alkalmaz (továbbiakban: 
kibocsátó). 

 
A díjfizetési kötelezettség keletkezése, megszűnése 

2. § 
(1) A kibocsátó köteles a Ktd. 11.§-a alapján e rendeletben meghatározott mértékű 

talajterhelési díjat fizetni. 
(2) Amennyiben a közcsatornát év közben helyezik üzembe, a díjfizetési kötelezettség a 

kibocsátót a közcsatorna üzembe helyezését követő 90. naptól terheli. 
(3) A díjfizetési kötelezettség megszűnik a közcsatorna-hálózatra való rákötés napján. 
(4) A változást követő 15 napon belül az önkormányzati adóhatóságnak be kell jelenteni a 

kibocsátó személyében történő évközi változást, illetőleg a díjfizetési kötelezettség 
keletkezését, megszűnését. 

 
A talajterhelési díj alapja, mértéke 

3.§ 
(1) 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 alvízmérő óra fogyasztásáról kiállított számla 
alapján a locsolási célú felhasználásra figyelembe vett víz mennyiségével. 

(2) Amennyiben egyedi vízbeszerzés esetén a mérésre nincs lehetőség (mérőóra nem 
került felszerelésre), lakásonként egy főre eső átalány 25 m3/év vízmennyiséget kell alapul 
venni. 
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(3) A talajterhelési díj alapja csökkenthető azzal a számlákkal igazolt mennyiséggel, 
amelyet a kibocsátó szennyvíztárolójából olyan arra feljogosított szervezettel szállíttat el, 
amely a folyékony hulladék jogszabályi előírások szerinti elhelyezését igazolja. 

(4) A talajterhelési díj mértékét az (1)-(2) bekezdésekben meghatározott alapja az (5) 
bekezdésben meghatározott egységdíj, valamint a (6) bekezdésben meghatározott 
területérzékenységi szorzó határozza meg. 

(5) A talajterhelési díj egységdíjának mértéke : 120 0Ft/m3.3 

(6) Atkár község közigazgatási területére vonatkozó, a felszín alatti víz állapota 
szempontjából megállapított területérzékenységi szorzó : 1,5 (érzékeny felszín alatti 
vízminőség-védelmi terület). 

 
Adatszolgáltatási és eljárási szabályok 

4. § 
(1) A kibocsátó a talajterhelési díj fizetési kötelezettségéről évente, a tárgyévet követő év 

március 31. napjáig a jegyzőhöz mint önkormányzati adóhatósághoz tesz bevallást. 
(2) A jegyző részére a települési szennyvíz-csatornamű üzemeltetője a kibocsátó 

azonosítása és ellenőrzése céljából adatot szolgáltat 
a) tárgyévet követő év február 28-ig a kibocsátók tárgyévi fogyasztásáról, 

korrigálva a locsolási kedvezmény mennyiségével, valamint az ivóvízvezeték 
meghibásodása következtében elszivárgott vízmennyiséggel 

b) negyedévet követő hónap 5. napjáig a kibocsátók köréről 
(3) A talajterhelési díj megállapítással összefüggő személyes adatokat a kibocsátó 

azonosítására, a bevallások ellenőrzésére használhatja a jegyző. 
(4) A talajterhelési díj fizetésére kötelezett kibocsátókról a jegyző nyilvántartást vezet. 
(5) A jegyző a kibocsátót terhelő talajterhelési díj mértékét és a fizetés módját 

határozatban állapítja meg. 
(6) A talajterhelési díjat az önkormányzat e célra vezetett számlájára kell befizetni. 
(7) Az egyedi vízbeszerzéssel mért, vagy mérési lehetőség hiányában átalány alapján 

meghatározott díjfizetési kötelezettségnél a kibocsátó személyében bekövetkezett változást 
adásvételi szerződéssel vagy egyéb használati, üzemeltetési szerződéssel kell igazolni. 

 
Mentesség 

4/A. §2 
(1)  Mentességben részesül a kizárólag kerti csappal rendelkező ingatlantulajdonos. 
(2)  Az (1) bekezdés alapján mentesség az ingatlantulajdonos írásos bejelentésére adható. 
 

5. § 
A kibocsátók e rendelet szerinti bejelentési és bevallási kötelezettségüket az 1. számú 

melléklet szerinti nyomtatványon teljesítik. 
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Értelmező rendelkezések 
6. § 

a) Kibocsátó: Az 1995. évi LIII. törvény 2. § (2) bekezdésére és a Ktd. 11. § - ára 
figyelemmel minden természetes személy, jogi személy, valamint a jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezet, aki vagy amely a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt 
rá és a helyi vízgazdálkodási hatósági engedélyezés alapján szennyvíz-elhelyezést alkalmaz. 

b) Műszakilag rendelkezésre álló közcsatorna: lehetővé teszi műszaki kialakításánál és 
elhelyezkedésénél fogva a rácsatlakozást. 

 
Átmeneti rendelkezések 

7. § 2 
Ezen rendelet 2007. január 1-jén lép hatályba, de rendelkezéseit 2006. július 1-jétől 

alkalmazni kell. A 2006. július 1-jétől 2006. december 31-ig terjedő időszakra vonatkozó, a 
helyi vízgazdálkodási jogkörhöz kapcsolódó talajterhelési díjat a kibocsátónak 2007. március 
31-ig kell bevallani és megfizetni. 

 
Záró rendelkezések 

8. § 
A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó talajterhelési díj megfizetésére, 

bevallására, az ehhez kapcsolódó jogkövetkezményekre, a megállapításához és a 
beszedéséhez való jog elévülésére, pénzügyi ellenőrzésére, valamint végrehajtására a Ktd.-
ben és e rendeletben nem szabályozott kérdésekben az adózás rendjéről szóló törvény 
rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 
Atkár, 2006. március 29. 
 
 

 
Záradék: 
1.) A 7/2006. (III. 29.) számú rendelet kihirdetve: 2006. március 29-én. 
2.) A 19/2006. (XII. 13.) számú rendelet kihirdetve 2006. december 13-án. 
3.) A 4/2012. (II.13.) számú rendelet kihirdetve: 2012. február 13-án. 
 
 
Atkár, 2012. február 13. 
 

 Laczikné dr. Barati Katalin 
jegyző 

 
 

Benei Bertalan sk. 
polgármester 

Dr. Jakab Csaba sk. 
jegyző 



 5

1. számú melléklet a 7/2006. (III. 29.) Ö. r.-hez 
 

TALAJTERHELÉSI DÍJ BEVALLÁSA 
 

A bevallás oka: 

1. bejelentkezés 2. változás bejelentés 3. díjkötelezettség megszűnése bekötés miatt  

 

Bevallási időszak:            20...... .................... hó ........... naptól  20...... ............... hó ........... napig

 
 
A kibocsátó adatai: 

A kibocsátó neve és születési neve  

Adószáma, adóazonosító jele  

Születési hely, idő, anyja neve  

Cégjegyzékszám, statisztikai szám  

A kibocsátó címe, székhelye  

Az ingatlan címe, helyrajzi száma Atkár, ................................................... .......... hrsz

 
Talajterhelési díjmentességek: 
Engedéllyel rendelkező egyedi szennyvízelvezetési kislétesítmény vagy 
szennyvíztisztító kisberendezés engedélyszáma (csatolandó az engedély 
másolata) 

 

a kizárólag kerti csappal rendelkező ingatlantulajdonos  IGEN*              NEM* 
 
A talajterhelési díj kiszámítása: 

1. sor A talajterhelési díj alapja (szolgáltatott víz mennyisége) m3

2. sor Az elszivárgott víz mennyisége (vízmű igazolása alapján) m3

3. sor Az elszállított víz mennyisége (számlával igazolva) m3

4. sor A talajterhelési díj alapja  
          (1 sorból kivonva a 2. és 3. sor) m3

5. sor A talajterhelési alapdíj  
         (2006-ban 60, 2007-ben 80, 2008-ban 108, 2009-től 120 Ft/m3) Ft/m3

6. sor Területérzékenységi szorzó 1,5

7. sor Fizetendő éves talajterhelési díj  
           (4. sor szorozva 5. sor szorozva 6. sor)  
Ha az 1000 Ft-ot nem éri el, megfizetni nem kell, de bevallása kötelező 

Ft

 
 
Kelt: ....................................................             .................................................................. 
         aláírás 
 
 
* megfelelő aláhúzandó! 
 

 


