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Nagymaros Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

9/2010. (VI. 1.) önkormányzati rendelete 
 

a talajterhelési díjról 
 
 
Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint a környezetterhelési díjról szóló 
2003. évi LXXXIX. törvény  (a továbbiakban: Ktd. tv.) 21/A. § (2), valamint 26. § (4) 
bekezdéseiben kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 

1. A Rendelet hatálya 

1. § A rendelet hatálya kiterjed arra a környezethasználóra (a továbbiakban: kibocsátó), aki 
Nagymaros illetékességi területén a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá, 
és helyi vízgazdálkodási hatósági engedélyhez kötött környezethasználata során a környezet 
terhelésével járó anyagot bocsát a környezetbe. 

2. Talajterhelési díjfizetési kötelezettség 

2. §1 A talajterhelési díjfizetési kötelezettséget a Ktdtv. 11.§ (1) bekezdése állapítja meg. 
 

3. A talajterhelési díj mértéke 
 
3. § (1)2 A talajterhelési díj mértékét a Ktdtv. 12.§ (1) bekezdése állapítja meg. 
(2) A területérzékenységi szorzó az önkormányzat közigazgatási területén 3,0. 

4. A talajterhelési díj alapja 

4. §3 

5.Az egységdíj mértéke 

5. §4 A talajterhelési díj egységdíjának mértékét a Ktdtv. 12. § (3) bekezdése határozza meg. 
 
 

6. A díjfizetési kötelezettség bevallása 
 

6. § (1) A kibocsátó a díjfizetési kötelezettségről a közüzemi díjat tartalmazó számlái alapján  
évente, a tárgyévet követő év március 31-ig tesz bevallást az erre a célra szolgáló, a rendelet 
1. számú melléklete szerinti nyomtatványon az önkormányzati adóhatóságnál. 
(2) Az önkormányzati adóhatóság a tárgyévet követő év január 31-ig fizetési értesítő levéllel 
megküldi a nyilvántartott kibocsátók részére a tárgyévi kötelezettség bevallására szolgáló 
nyomtatványt és a befizetési csekket. 
                                                 
1 Módosította a 19/2012. (X. 30.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos 2012. október 31-től. 
2 Módosította a 19/2012. (X. 30.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos 2012. október 31-től. 
3 Hatályon kívül helyezte a 19/2012. (X. 30.) önkormányzati rendelet 6. § (2), 2012. október 31-től. 
4 Módosította a 19/2012. (X. 30.) önkormányzati rendelet 3. §. Hatályos 2012. október 31-től. 
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(3) Ha a gazdálkodó szervezet több telephelyet működtet bevallásában, az adatokat 
telephelyenként kell feltüntetni. 
(4) A kibocsátó köteles olyan nyilvántartást vezetni, amelyből a díjfizetés alapja, valamint 
összege telephelyenként megállapítható. 

7. A talajterhelési díj befizetése 

7. § (1) A kibocsátó a tárgyévi tényleges kibocsátás alapján számított – bevallásában szereplő 
– díjat a tárgyévet követő év március 31-éig köteles megfizetni. 
(2) A kibocsátó a díjat az (1) bekezdésben meghatározott határidőben legfeljebb három 
részletben fizetheti meg az önkormányzat talajterhelési díj beszedési számlája javára történő 
átutalással, vagy készpénzfizetési megbízással. 

8. A díjfizetési kötelezettség keletkezése és megszűnése 

8. § (1) A kibocsátó talajterhelési díj fizetési kötelezettsége keletkezését a vízszolgáltatás 
igénybevételét követő 15 napon belül köteles bejelenteni az önkormányzati adóhatóságnál. 
(2) A kibocsátó talajterhelési díj fizetési kötelezettsége azzal a nappal megszűnik, amely 
napon 

a) a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára ráköt, 
b) a vízszolgáltatás igénybevétele a szolgáltató igazolása szerint megszűnt. 

(3) A kibocsátónak a talajterhelési díj fizetési kötelezettségének megszűnéséről, annak 
bekövetkezésétől számított 15 napon belül kell bejelentést tennie az önkormányzati 
adóhatóságnál. 

9. Díjkedvezmény 

9. § (1) A közcsatorna bekötéssel rendelkező magánszemély által fizetendő mindenkori 
környezetterhelési díjjal megegyező összegű díj5 fizetésére jogosult az a kibocsátó, aki a 
rendelkezésre álló közcsatornára csak az átlagos rákötési költség6 200 %-át elérő vagy 
meghaladó költséggel köthet rá. Ezt a tényt a Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és 
Városüzemeltetési Csoportja igazolja. 
(2) A fizetendő díj 20 %-ának megfelelő mértékű díjkedvezmény illeti meg azt a nagymarosi 
lakóhellyel rendelkező kibocsátót, akinek családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja 
meg az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összegének 150 %-át. 
(3) A fizetendő díj 50 %-ának megfelelő mértékű díjkedvezmény illeti meg azt a nagymarosi 
lakóhellyel rendelkező kibocsátót, akinek családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja 
meg az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összegének 120 %-át. 
(4)7 A 2011. december 31. napján érvényes egységdíj alapján számított talajterhelési díj 
megfizetésére jogosult az a kibocsátó, aki 2012-ben a szolgáltató által igazolt módon rákötött 
a rendelkezésre álló közcsatornára. 

 

 
                                                 
5 Módosította a 19/2012. (X. 30.) önkormányzati rendelet 4. § (1). Hatályos 2012. október 31-től. 
6 Módosította a 19/2012. (X. 30.) önkormányzati rendelet 4. § (1). Hatályos 2012. október 31-től. 
7 Megállapította a 19/2012. (X. 30.) önkormányzati rendelet 4. § (2). Hatályos 2012. október 31-től. 
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10. Adatszolgáltatási szabályok 

10. § (1) Adatszolgáltatási kötelezettség terheli a kibocsátót a talajterhelési díj fizetési 
kötelezettség keletkezéséről és megszűnéséről e rendelet 8. §-a szerint. 
(2) Adatszolgáltatási kötelezettség terheli a szolgáltató DMRV Zrt.-t az e rendelet hatálya alá 
tartozó kibocsátókra vonatkozóan; kibocsátónként a szolgáltatott víz mennyisége, az 
ivóvízvezeték meghibásodása következtében elszivárgott víz és a külön vízmérőn mért 
locsolási célú víz mennyisége tekintetében. 
(3) Az adatszolgáltatás benyújtási határideje – az (1) bekezdés kivételével – a tárgyévet 
követő év március 31., mely adatszolgáltatás a tárgyévet megelőző év adatait tartalmazza. 

11. Eljárási szabályok 

11. § (1) A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez 
kapcsolódó talajterhelési díjjal kapcsolatos adóztatási feladatokat a Ktd. tv. 24. §-a alapján az 
önkormányzati adóhatóság látja el. 
(2)8 

12. Átmeneti és záró rendelkezések 

12. §9 
13. § (1) Ez a rendelet 2010. július 1-jén lép hatályba. Kihirdetéséről a 3/2007. (IV. 3.) 
önkormányzati rendelet 32. §-ában foglaltak szerint a jegyző gondoskodik. 
(2)10 
 
 
 

Petrovics László                                Dr. Horváth Béla 
                                  polgármester                                              jegyző 
 
 
 
 
A rendelet egységes szerkezetbe foglalásáról az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 3/2007. (IV. 3.) önkormányzati rendelet 56. § (6) bekezdése alapján gondoskodtam.  
 
 

Dr. Horváth Béla 
jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
8 Hatályon kívül helyezte a 19/2012. (X. 30.) önkormányzati rendelet 6. § (2), 2012. október 31-től. 
9 Hatályon kívül helyezte a 19/2012. (X. 30.) önkormányzati rendelet 6. § (2), 2012. október 31-től. 
10 Hatályon kívül helyezte a 19/2012. (X. 30.) önkormányzati rendelet 6. § (2), 2012. október 31-től. 
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1. számú melléklet a 9/2010. (VI. 1.) önkormányzati rendelethez 

 
BEVALLÁS TALAJTERHELÉSI DÍJ 
FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGR ŐL 

 
…… ÉVRŐL 

 
 

1. Kibocsátó neve:   ……………………………………………….. 
 
2. Kibocsátó lakcíme:   ……………………………………………….. 
 
3. Talajterhelés helyének címe: ……………………………………………….. 
  

helyrajzi száma:   ……………… 
 
4.  Tárgyévi (bevallást megelőző év) 

vízfogyasztása:   ……………... m3 
 

5. Kedvezményre jogosító, csatolt 
 irat megnevezése és darabszáma: ………………………………………………..  
 
6. Díjalap csökkentésére vonatkozó, 
 csatolt irat megnevezése, darabszáma: ………………………………………….. 
 
 
 
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam közölt adatok a valóságnak 
megfelelnek. 
 
 
Nagymaros, …………..év ……………..hó …. nap 
 
 
 

___________________ 
kibocsátó aláírása 

 


