
Ófehértó Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

10/2015.(IX.7.) önkormányzati rendelete 

a talajterhelési díjról  

 

Ófehértó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 

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

felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő 

rendeletet alkotja: 

 

1.§ 

A rendelet hatálya 

 

A rendelet hatálya Ófehértó község közigazgatási területén azokra a kibocsátókra terjed ki, 

akik a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem kötnek rá és vízjogi engedélyezés 

hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést alkalmaznak. 

 

2.§ 

A talajterhelési díj 
 

A kibocsátó köteles a talajba juttatott környezetterhelő anyagok minden egysége után a 

környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvényben (a továbbiakban: Ktd.) 

meghatározott talajterhelési díjat fizetni.  

 

3.§ 

A talajterhelési díj mértéke 
 

(1) A talajterhelési díj mértékét a talajterhelési díj alapja, a Ktd.-ben meghatározott 

egységdíj, valamint a területérzékenységi szorzó szorzata határozza meg.  

(2) A talajterhelési díj alapja:  
a) a szolgáltatott víz mennyisége, vagy 
b) mérési lehetőség hiányában, az átalány alapján meghatározott víz mennyisége, 

csökkentve a külön jogszabály szerinti locsolási célú felhasználásra figyelembe vett víz 

mennyiségével. 

(3) A talajterhelési díj egységdíjának mértéke a Ktd. szerint 1200 Ft/m3. 

(4) Ófehértó község közigazgatási területére vonatkozó területérzékenységi szorzó: 1,5. A 

szorzót „A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések 

besorolásáról” szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet melléklete és a Ktd. 3. számú 

melléklete állapította meg. 

4. § 

Díjmentesség  

 

(1) Mentes a talajterhelési díj megfizetése alól:  

a) a kibocsátó a közszolgáltató által igazolt, külön órával (főmérő vagy almérő) mért 

kerti csapon és tűzi vízmérőn keletkezett vízfogyasztása után; 
b) a Ligettanyán és Tisztisoron lakóingatlannal rendelkező, valamint azon kibocsátók, 

akiknek ingatlana a településnek azon a részén található, ahol a közcsatorna nem épült 
ki. 

c) az az egyedülálló, aki 70. életévét betöltötte.  
  



 
d) a vízvezeték meghibásodása (csőtörés) következtében elfolyt, elszivárgott 

vízmennyiség, feltéve, hogy a kibocsátó a meghibásodás szolgáltatónak történő 
bejelentését hitelt érdemlően, a szolgáltatótól kapott igazolással, a vízvezeték 

megjavíttatását a szerelést elvégző által adott számlával bizonyítja;  
e) a Ktd. 11. § (2) bekezdésében meghatározott esetben. 

(2) A talajterhelési díj bevallási kötelezettség alól mentesül 

a) a közszolgáltató igazolása alapján a tárgyévben vízfogyasztással nem rendelkező 

kibocsátó, 

b) az (1) bekezdés szerinti kibocsátó. 

  
5. § 

Díjkedvezmények 

 

(1) 80%-os díjkedvezmény illeti meg azt a magánszemély kibocsátót, akinek az ingatlanán a 

méréssel igazolt éves vízfogyasztás az 50 m3-t nem haladja meg. A díjkedvezmény 

igazolására a szolgáltató részéről az önkormányzati adóhatóság részére megküldött éves 

kimutatás szolgál.  

(2) A megállapított talajterhelési díjból 50 %-os kedvezményben részesül: 

a) az az egyedülálló, akinek a havi nettó jövedelemének összege nem éri el az öregségi 

nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át; 

b) az a kibocsátó, akinek a közös háztartásában élők 1 főre jutó havi nettó jövedelme nem 

haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át;  

(3) A (2) bekezdés szerinti díjkedvezményt az arra jogosult adózó a tárgyévről benyújtott 

talajterhelési díjbevallásban kérheti a tárgyévet követő január 1-i állapot szerinti 

jövedelemigazolások és a rendelet 1. melléklete szerinti nyilatkozat becsatolásával 

egyidejűleg. 

(4) Különös méltánylást érdemlő esetben a kibocsátó kérelmére a tárgyévben a talajterhelési 

díj megfizetésére 50 %-os díjkedvezmény állapítható meg. 

(5) Különös méltánylást érdemlő eset: baleset, haláleset, elemi kár vagy létfenntartást 

veszélyeztető körülmény megléte, bekövetkezése. 

 

6.§ 

Adatszolgáltatási kötelezettség 

 

(1) Adatszolgáltatási kötelezettség terheli a közszolgáltatót a rendelet hatálya alá tartozó 

kibocsátókra vonatkozóan a szolgáltatott víz mennyisége, az ivóvízvezeték 

meghibásodása következtében elszivárgott víz, a külön vízmérőn mért locsolási célú víz 

mennyisége, valamint a csatornára való rácsatlakozók köre tekintetében.  

(2) Adatszolgáltatási kötelezettség terheli a folyékony hulladék elszállítására feljogosított 

közszolgáltatót a kibocsátók szennyvíztárolójából a tárgyévben elszállított folyékony 

hulladék mennyiségéről. 

(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti adatszolgáltatást a tárgyévet követő év február 28-ig kell 

teljesítenie az adatszolgáltatásra kötelezetteknek az Ófehértói Polgármesteri Hivatal 

jegyzőjének címezve. 

7. § 

Eljárási szabályok 

 



(1) A talajterhelési díjat a kibocsátónak kell megállapítani, bevallani és önadózás keretében 

két egyenlő részletben megfizetni a (2) bekezdésében megjelölt számlára a tárgyévet 

követő év március 31-ig és szeptember 15-ig. 

(2) A talajterhelési díjat Ófehértó Község Önkormányzatának 11744058-15404204-03920000 

számú Talajterhelési díj beszedési számlájára kell teljesíteni. 

(3) A vízmennyiség mérővel nem rendelkező kibocsátó esetében 80l/fő/nap átalány 

vízmennyiség képezi a talajterhelési díj alapját.  

 

8. § 

Értelmező rendelkezések 

 

E rendelet alkalmazásában: 

1. Egyedülálló: az a személy, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált vagy házastársától külön él, 

és egyszemélyes háztartásban lakik. 
2. Folyékony hulladék elszállítására feljogosított szervezet: Ófehértó Község 

Önkormányzatának mindenkor hatályos, a nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló rendelete szerint az e 
tevékenység gyakorlására feljogosított szervezet.  

3. Jövedelem: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. 

§ (1) bekezdés a) pontjában meghatározottak szerint. 

4. Kerti csap: a közszolgáltató által igazoltan, kizárólag locsolási célra létesített, külön 

mérőórával (főmérő vagy almérő) mért kültéri vízvételező hely. 

5. Közszolgáltató: NYÍRSÉGVÍZ Zrt.   

6. Közös háztartás: az egy lakásban életvitelszerűen együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel, 

vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek. 

 

9. § 

Záró rendelkezések 

(1) Ez a rendelet 2015. november 1. napján lép hatályba. 
 

Ófehértó, 2015. szeptember 3. 

 

 

  Simon József     Dócsné dr. Görömbei Gréta  

  polgármester                     jegyző 

 

 

A rendelet a hirdetőtáblán történő kifüggesztéssel kihirdetve:  

Ófehértó, 2015. szeptember 7. 

        Dócsné dr. Görömbei Gréta 

            jegyző 

  



1. melléklet a 10/2015. (IX.7.) önkormányzati rendelethez 

 

N Y I L A T K O Z A T 
 

 

Kedvezmény igénybevételéhez ………….. évben 
 
 
 
Nyilatkozom, hogy a helyi önkormányzat 10/2015. (IX.7.) számú talajterhelési díjról szóló 

rendelet 5.§ (2) bek. alapján 50%-os díjkedvezményre vagyok jogosult az alábbiak szerint: 

 

Ingatlan címe: ………………………………………………… 

 

A háztartásban élők neve Havi átlagjövedelem (Ft) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Összesen:            fő                                           Ft 

 

1 főre jutó jövedelem: ……………………  

 
Mellékelem a családban élők jövedelemigazolását. 

 

 

Ófehértó, ……………………………  

 

        ………………………………. 

            
               Aláírás 

 


