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Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

10/2011. (IX.01.) önkormányzati rendelete 

a talajterhelési díjról 
 

Endrefalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi 

LXXXIX. törvény (továbbiakban: Ktdt.) 26. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi 

önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében 

eljárva, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) 

bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Közép Duna-völgyi Környezetvédelmi, 

Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

 

1. § 

 

(1) Mérési lehetőség hiányában a talajterhelési díj alapjául szolgáló átalány-vízmennyiség: 

a) Fürdőszobával nem rendelkező ingatlan esetében 10 l/fő/nap 

b) Fürdőszobával rendelkező ingatlan esetében  50 l/fő/nap 

(2) Az önkormányzat nem egész szám esetén a talajterhelési díj alapjául azt kerekítetlenül alkalmazza. 

 

2. § 

 

Endrefalva Község területérzékenységi szorzóját a 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelete a felszín alatti víz 

állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolása alapján határozza meg. 

 

3. § 

 

A bevallást az e célra rendszeresített nyomtatványon kell az önkormányzati adóhatósághoz benyújtani a 

Ktdt. 21/A. § (1) bekezdésében meghatározott határidőig és a díjat a 11741062-15451251-03920000 

számú díjbeszedési számlára befizetni. 

 

4. § 

 

A Ktdt. 21/A § (1) bekezdésében meghatározott feltételeknek nem tesz eleget az önkormányzat az 2003. 

évi XCII. törvény 172. § (1) bekezdés b) pontja alapján mulasztási bírságot szabhat ki. 

 

5. § 

 

(1) A kibocsátók azonosítása és bevallásuk ellenőrzése érdekében az önkormányzati adóhatóság kérésére 

adatszolgáltatást teljesít a közüzemi víz- és csatornaszolgáltató 

a) kibocsátónként az előző évben szolgáltatott, valamint az ivóvízvezeték meghibásodása 

következtében elszivárgott és a locsolási célú felhasználásra figyelembevett vízmennyiségről 

minden év február 28-ig, 

b) a közcsatornára való új rákötésekről, illetve a vízszolgáltatás megszűnéséről a negyedévet követő 

hónap 5. napjáig a kibocsátókról. 

 

6. § 

 

(1) A talajterhelési díjjal kapcsolatban az önkormányzati adóhatóság látja el a bevallások helyességének 

vizsgálatát, a számítási hibák, elírások javítását, a bevallásra kötelezettek hiánypótlásra való felhívását, a 

bevallások utólagos ellenőrzését, a befizetések elszámolását és a (2) bekezdésben foglaltakat. 

(2) A talajterhelési díjfizetésre kötelezettekről, a fizetendő díj összegéről, befizetéséről és a 7. § szerinti 

mentességben részesülőkről az önkormányzati adóhatóság nyilvántartást vezet. 

(3) Az 5. § alapján bekért és szolgáltatott adatokat az önkormányzati adóhatóság kizárólag a kibocsátók 

azonosítására és a bevallások ellenőrzésére használja fel. 
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(4) A vízszolgáltató felé az önkormányzatnak adatszolgáltatási kötelezettsége van abban az esetben, ha 

tudomására jut a szolgáltató által nem ismert közcsatornára való rákötés. 

 

7. § 

 

(1) Mentes a talajterhelési díj megfizetése alól az a kibocsátó, aki a műszakilag rendelkezésre álló 

közcsatornára ráköt – a rákötés évében. 

(2) 50 % kedvezményben részesül az a kibocsátó, aki a rendelkezésre áll közcsatornára csak házi átemelő 

kiépítése után tud rácsatlakozni. 

 

8. § 

 

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

(2) Hatályát veszti a talajterhelési díjjal kapcsolatos adatszolgáltatási és eljárási szabályokról szóló 

16/2004. (XII.29.) rendelet, valamint a 23/2005. (XII.20.) sz. Ö. rendelet a talajterhelési díjjal kapcsolatos 

adatszolgáltatási és eljárási szabályokról szóló 16/2004. (XII.29.) rendelet módosításáról. 

 

 

Endrefalva, 2011. augusztus 31. 

 

 

 

 Csóriné Botyánszki Ágnes Vincze Nikolett 

 polgármester körjegyző 

 

 

 

Kihirdetve: 

Endrefalva, 2011. szeptember 1. 

 

 

Vincze Nikolett 

körjegyző 

 


