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33/2004. (XII.21.) rendelet 

a talajterhelési díj megállapításáról és a díjfizetési vonatkozó kedvezményről, illetve mentességről 

 

 

(egységes szerkezetben: a 3/2005. (I.18.), 31/2007. (XII.18.) rendelettel) 

 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a talajterhelési díj megállapításáról és a díjfizetési kötelezettségre
vonatkozó kedvezményről, illetve mentességről - a környezetterhelési díj megállapításáról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény
(a továbbiakban: Ktd.tv.) 26.§-ának (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a 21. § (2) bekezdésében
foglaltakra - a következő rendeletet alkotja: 
 

A rendelet hatálya 

1.§ A rendelet hatálya Vecsés város közigazgatási területén arra a természetes személyre (a továbbiakban: lakossági
kibocsátó) és jogi személyre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre terjed ki, aki/amely a műszakilag
rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá és a helyi vízgazdálkodási hatósági engedélyezés alapján szennyvíz elhelyezést
alkalmaz - ideértve a korábban megépített szikkasztókat is - (a továbbiakban együtt: kibocsátó) a Ktd.tv. 11.§-a alapján
köteles talajterhelési díjat fizetni. 
 

Talajterhelési díj alapja, megállapítása és mértéke 

2.§ (1) A talajterhelési díj alapja a szennyvíz elhelyezése esetében a szolgáltatott vízmennyiség, csökkentve az
ivóvízvezeték meghibásodása következtében elszivárgott vízmennyiséggel, valamint a május 1-jétől július 31.-ig - locsolás
célú felhasználásra figyelemmel - a felhasznált vízmennyiség 10%-ával. 
 
(2) A talajterhelési díj alapja csökkenthető azzal, a számlákkal igazolt szennyvízmennyiséggel, amelyet a kibocsátó
szennyvíztárolójából olyan, arra feljogosított szervezettel szállíttatott el, amely a folyékony hulladék jogszabályi előírások
szerinti elhelyezését a Gyál és Vidéke Vízügyi Kft.(a továbbiakban: GYÁVIV) igazolja. (Ktd.tv.14.§) 
 
(3) Nem terheli díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót, aki külön jogszabályban meghatározott szennyvíz elhelyezési
kislétesítményt, illetve egyedi szennyvíztisztító kislétesítményt alkalmaz, továbbá akinél a közcsatorna kiépítésre került, de
műszakilag nem áll rendelkezésére (Ktd.tv. 1 3. § . (2) bek.) 
 
3.§1 (1) A talajterhelési díj mértéke - figyelemmel a vizek mezőgazdasági eredetű nitrát szennyezéssel szembeni védelméről
szóló 49/2001.(VI.3.) Korm. rendeletben foglaltakra, - a Ktd.tv. 3. számú mellékletének 1.számú táblázata szerint 180 Ft.
/m3, amely összeget adóként a hivatal által megjelölt számla javára kell megfizetni. 
 

 1     Kiegészítette a 3.§-t (2) bekezdéssel és az eredeti szövegrészt (1) bekezdésre változtatta a 3/2005. (I.18.) rendelet 1.§-a; a 2.§-a a díjfizetési
kötelezettséget 2005. január 1-jétől állapítja meg  
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(2) A talajterhelési díj fizetésére kötelezett kibocsátó 2005. évben a talajterhelési díj 20%-át, 2006. évben 50%-át, 2007.
évben 75%-át, 2008. évben 90%-át, 2009. évtől 100%-át köteles megfizetni. 
 

Talajterhelési díjkedvezmény, és mentesség 

4.§ (1) Az a lakossági kibocsátó 
 a)1 aki egyedülálló nyugdíjas és nyugdíjának összege nem éri el a minimálbér mindenkori összegének kétszeresét mentesül
a díjfizetési kötelezettség alól; 
b)2 akinek és a vele közös háztartásban élőknek az egy főre eső jövedelme nem éri el a minimálbér mindenkori összegének
másfélszeresét mentesíthető a díjfizetési kötelezettség alól; 
c) aki, és a vele közös háztartásban élők egy főre eső havi jövedelmét figyelembe véve nem képes a műszakilag
rendelkezésre álló közcsatornára történő rákötés költségeit fedezni, és aki számára ingatlanának a rendelkezésre álló
csatornába való bekötése aránytalanul nagy költséggel járna, mentesíthető a díjfizetési kötelezettség alól. 
 
 (2)3 A díjfizetési kötelezettséget érintő kedvezmény, illetőleg mentesség iránti kérelmet - a kérelem alapjául szolgáló
indok(ok) hitelt érdemlő igazolásával együtt- a Polgármesteri Hivatalhoz (a továbbiakban: hivatal) kell benyújtani. 
 

 (3)4 A lakossági kibocsátó kérelmére az első fokú adóhatóság indokolt esetben a díj fizetése alóli mentességet,
kedvezményt, részletfizetést engedélyez." 
 

A talajterhelési díjra vonatkozó eljárási és adatszolgáltatási szabályok 

5.§ (1) A kibocsátót a talajterhelési díj megállapításához szükséges adatokról (talajterhelési díj alapja, díjmentességek,
díjkedvezmények, díjcsökkentés) kötelezettség terheli. A kibocsátónak a talajterhelési díjra vonatkozó tárgyévi bevallást az
első fokú adóhatóság által kibocsátott bevallási íven a tárgyévet követő március hó 31-ig a hivatal címére (Vecsés 2220 Szent
István tér 1.) kell megtenni. 
 
(2) A kibocsátónak a talajterhelési díj megfizetésének kötelezettségével kapcsolatos változást annak bekövetkeztétől
számított 15 napon belül az első fokú adóhatóságnak kell bejelenteni. 
 
6.§ A kibocsátókat terhelő talajterhelési díj megállapításához a GYÁVIV Kft-nek a tárgyévre vonatkozó adatokat kell az
elsőfokú adóhatóság számára szolgáltatni 
-- a szolgáltatott vízmennyiségéről, 
-- az ivóvízvezeték meghibásodása következtében elszivárgott vízmennyiségről, valamint a locsolásra elhasznált 10%-ról. 

Vegyes rendelkezések 

7.§ (1) A talajterhelési díj megfizetésére, bevallására, az ehhez kapcsolódó jogkövetkezményekre, a megállapításra és a
beszedésre vonatkozó elévülésre, pénzügyi ellenőrzésre, valamint a végrehajtásra a Ktd.-ben nem szabályozott kérdésekben
az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. 
 
8.§ Ez a rendelet kihirdetést követő hónap 1. napján lép hatályba. 
 
 

Bükk László s.k. Takács Mária s.k.

 1     Módosította 31/2007. (XII.18.) rend.(XII.18.) rend. 1.§ (1) bek.  
 2     Módosította: 31/2007. (XII.18.) rend.(XII.18.) rend. 1.§ (1) bek.  
 3     Módosította 31/2007. (XII.18.) rend.(XII.18.) rend. 1.§ (2) bek.  
 4     Módosította 31/2007. (XII.18.) rend.(XII.18.) rend. 1.§ (2) bek  
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polgármester jegyző


