
Baks Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

 

15/2015. (XII.16.) önkormányzati rendelet 

 

a talajterhelési díjról 

 

Baks Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi 

LXXXIX törvény 21/A.§ (2) bekezdésében és a 26.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás 

alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdés  és Magyarország helyi önkormányzatairól 

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

feladatkörében eljárva a következőket  rendeli el: 

 

1. Rendelet hatálya 

 

1.§ A rendelet hatálya kiterjed arra a környezethasználóra, aki Baks Község közigazgatási 

területén a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez 

kapcsolódóan a környezet terhelésével járó anyagot bocsát ki a talajba (a továbbiakban 

kibocsátó). 

 

2. Bevallási, befizetési szabályok 

 

2.§ (1) A talajterhelési díjról a bevallást önadózással kell teljesíteni minden tárgyévet követő 

március 31. napjáig. 

(2) A bevallás mért adatok alapján történhet, mérési lehetőség hiányában 50 l/fő/nap az 

elfogadott mennyiség. 

       A kibocsátó akkor is köteles bevallást tenni, ha nem keletkezik fizetési kötelezettsége. 

(3)  A talajterhelési díjat a fizetésre kötelezett kibocsátó az önkormányzat talajterhelési díj 

megnevezésű számlájára köteles megfizetni, minden tárgyévet követő év március 31. napjáig. 

 

3. Adatszolgáltatás 

3.§ A közműves ivóvíz szolgáltatója (továbbiakban: szolgáltató) a kibocsátó azonosítása és 

ellenőrzése érdekében az önkormányzati adóhatóság felé a tárgyévet követő március 15. 

napjáig adatszolgáltatásra köteles: 

a) a kibocsátók tárgyévi vízfogyasztásáról, korrigálva az ivóvízvezeték meghibásodása 

(csőtörés) miatt –a 6. § b) pontja szerint dokumentált-elszivárgott, elfolyt vízmennyiséggel, 

valamint külön jogszabály alapján mellékvízmérővel mért locsolási célú vízfelhasználás 

mennyiségével,  

b) a kibocsátók tárgyévben történt adatváltozásairól (új kibocsátó, kibocsátó személyében 

történt változás, szennyvízcsatornára rákötés). 

 

4. Ellenőrzés 

 

4.§ A kibocsátó által beadott bevallásokat az önkormányzati adóhatóság a szolgáltató által 

közölt adatszolgáltatás alapján ellenőrzi. 

 

 

 

 



 

5. Díjfizetési kötelezettség megszűnése 

 

5.§ A kibocsátó talajterhelési díjfizetési kötelezettsége azzal a nappal megszűnik, amely 

napon  

a) a vízszolgáltatás igénybevétele a szolgáltató igazolása szerint megszűnt illetve 

b) a kibocsátó a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára ráköt. 

 

6. Mentesség 

 

6.§ Mentes a talajterhelési díj megfizetése alól:  

a) a rákötés évének első napjától az a kibocsátó, aki a műszakilag rendelkezésre álló 

közcsatornára ráköt. 

b) az ivóvízvezeték meghibásodása (csőtörés) miatt elszivárgott, elfolyt vízmennyiség 

után a kibocsátó, feltéve, hogy a kibocsátó a meghibásodás szolgáltatónak történő bejelentését 

hitelt érdemlően, a szolgáltatótól kapott igazolással, a vízvezeték megjavíttatását a szerelést 

végző által adott számlával bizonyítja. 

 

 

7. Záró rendelkezések 

 

7.§  Ez a rendelet 2016. február 1-jén lép hatályba.  

 

 

 Búza Zsolt s.k.              Dr. Faragó Péter s.k. 

 polgármester                  helyettes  jegyző 

 

 

  

Záradék: 

 

E rendelet kihirdetésének napja:  2015. december 17. 

 

 

 

Dr. Faragó Péter 

 helyettes jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


