
Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

12/2009. (III. 23.) számú rendelete 
 

a talajterhelési díjról 

 
1 2 Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) 

bekezdés a) pontjában, valamint (2) bekezdésében és a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi 

LXXXIX. törvény 26.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: 

 

 

1. §3 

A rendelet hatálya 

 

E rendelet hatálya kiterjed Kistarcsa Város közigazgatási területén minden természetes és jogi 

személyre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre (a továbbiakban: kibocsátó), 

akit/amelyet a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény (a továbbiakban: Köt.) 

alapján talajterhelési díjfizetési kötelezettség terhel. 

 

2. § 

Díjfizetési kötelezettség 

 

(1) 4Díjfizetési kötelezettség a Köt. 11.§ (1) bekezdésében meghatározott kibocsátót terheli. 

(2) Amennyiben a vízmérő átírása nem történt meg a tényleges felhasználó nevére, a díjfizetésre 

a tényleges felhasználó köteles. 

(3) Több felhasználó esetén a talajterhelési díjat a díjfizetés arányában kell megfizetni. 

(4) A talajterhelési díj alapjának megállapítása mérési lehetőség (vízmérő) hiányában 3 m3/hó/fő 

vízmennyiség. 

3. §. 

A díjfizetési kötelezettség keletkezése, megszűnése 

 

(1) A díjfizetési kötelezettség a települési vízvezeték-hálózatra való rácsatlakozás (vízmérőóra 

üzembe helyezés) napján keletkezik. 

(2) A díjfizetési kötelezettség megszűnik 

a./ a vízvezeték-hálózatról való vízhasználat megszűntetése (vízóra leszerelés) napján, 

b./ a közcsatorna-hálózatra való rákötés napján. 

(3)  A kibocsátó személyében történő évközi változást (új fogyasztó, illetve fogyasztásmérő 

tulajdonos) a szolgáltatóhoz való bejelentés napjától kell figyelembe venni (a régi tulajdonos 

kötelezettsége megszűnik, az új tulajdonosnak kötelezettsége keletkezik). 

 

4. § 

Adatszolgáltatási szabályok 

 

A közszolgáltató tárgyévet követő év február 28. napjáig adatot szolgáltat: a helyi vízgazdálkodási 

hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díj megállapításához és 

ellenőrzéséhez szükséges tárgyévi fogyasztóhelyenkénti vízfogyasztásról, a locsolási kedvezmény 

megállapításához szükséges adatokról, valamint az ivóvízvezeték meghibásodása következtében 

elszivárgott vízmennyiségről. 

                                              
1 Módosította a 49/2012. (XI. 29.) önkormányzati rendelet bevezetője 
2 Módosította a 20/2013. (IV. 25.) önkormányzati rendelet bevezetője 
3 Módosította a 20/2013. (IV. 25.) önkormányzati rendelet 1. §-a 
4 Módosította a 20/2013. (IV. 25.) önkormányzati rendelet 2. §-a 



 

5. § 

Eljárási szabályok 

 

(1) 5 

(2)  A talajterelési díjat a kibocsátónak kell megállapítania, bevallania és megfizetnie (önadózás) 

évente a tárgyévet követő év március 31-ig az erre a célra rendszeresített nyomtatványon. 
6(3) A bevalláshoz mellékelni kell  

a./ az ivóvíz meghibásodása következtében elszivárgott vízmennyiségre vonatkozóan a 

közszolgáltató által kiállított igazolást, 

b./ a díjalapot csökkentő folyékony hulladék elszállítására vonatkozó díjfizető nevére kiállított 

számla-másolatokat, 

c./7 8 

 

6. §9 10 

Kedvezmények, mentességek 

 

2012. február 1. napjától számított talajterhelési díj összegéből 80%-os mértékű díjkedvezmény 

illeti meg a természetes személy kibocsátót. 

 

7. § 

A díj megfizetése 

 

A kibocsátó a talajterhelési díjat a Kistarcsa Város Önkormányzat 11742324-15565804-03920000 

számú talajterhelési díj számlájára fizeti meg.  

 

8. § 

Záró és átmeneti rendelkezések 

 

(1) E rendelet kihirdetésének napján lép hatályba. 

(2) Hatályba lépésével egyidejűleg a 18/2004. (IX. 14.) számú önkormányzati rendelet hatályát 

veszti, azonban az 5. §-ában foglalt kedvezmények, mentességek előírásait a 2009. évi 

talajterhelési díj kötelezettség vonatkozásában alkalmazni kell.  

(3) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és Tanács 

2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja. 

 

 

 

 

                                              
5 Hatályon kívüli helyezte a 20/2013. (IV. 25.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bek. 
6 Módosította a 20/2013. (IV. 25.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bek. 
7 Módosította a 7/2010. (III. 19.) számú önkormányzati rendelet 1.§-a 
8 Hatályon kívül helyezte a 49/2012. (XI. 29.) önkormányzati rendelet 1. §-a 
9 Hatályon kívül helyezte a 49/2012. (XI. 29.) önkormányzati rendelet 1. §-a 
10 Kiegészítette a 20/2013. (IV. 25.) önkormányzati rendelet 4. §-a 


