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Petőfibánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
22/2012. (V.24.) rendelete 

a talajterhelési díjról 
 

 
Petőfibánya Község Önkormányzata Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 
2003. évi LXXXIX. törvény (továbbiakban: Ktdt.) 21. § (2) bekezdésében, valamint 26. § (4) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Ktdt. 11. §.-ával 2004. július 1.-től bevezetett 
talajterhelési díj bejelentésének és befizetésének részletszabályozására és a díjkedvezmények 
megállapítására a következő rendeletet alkotja: 
 

 
1. § 

 
(1) A rendelet hatálya Petőfibánya Község Önkormányzat közigazgatási területén helyi 

vízgazdálkodási hatósági engedély alapján szennyvízelhelyezést alkalmazókra – ideértve 
az egyedi zárt szennyvíztározót is – (továbbiakban: Kibocsátó) terjed ki, akik a 
műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem kötöttek rá. 

 
 

2. § 
 
(1) A kibocsátó köteles a Ktdt. 11. §-a alapján, a Ktdt. 12. §-a és 3. sz. melléklete szerint 

kiszámítandó mértékű talajterhelési díjat fizetni. 
 

(2) A talajterhelési díj alapjául szolgáló fogyasztott és mért vízmennyiséget (alap), valamint 
mérési lehetőség hiányában a vízfelhasználásra megállapított átalányt a VÍZMŰ Zrt. 
Hatvani Üzemegysége által megadott adatok alapján kell bevallani.  

 
(3) A talajterhelési díj mértékét az alap, a 1200 Ft/m3 egységdíj és a Petőfibánya 

közigazgatási területére vonatkozó 1,5 területérzékenységi szorzó szorzataként kell 
kiszámítani.  

 
(4) A kibocsátó a Ktdt. 14. §-ában meghatározott esetben, a 14. §-ban előírt feltételek 

fennállta esetén csökkentett talajterhelési díj megfizetésére köteles. 
 
 

 
Adatszolgáltatási és eljárási szabályok 

     
3. § 

 
(1) A kibocsátó a talajterhelési díj fizetési kötelezettségéről, teljes vízfogyasztásáról évente, a 

tárgyévet követő év március 31. napjáig Petőfibánya Község Önkormányzata 
Polgármesteri Hivatalának Jegyzőjéhez, mint önkormányzati adóhatósághoz 
(továbbiakban: Adóhatóság) tesz  bevallást.  
 

(2) Az Adóhatóság részére a települési szennyvíz-csatornamű üzemeltetője, a Heves Megyei 
VÍZMŰ Zrt. Hatvani Üzemegysége (Hatvan, Kossuth L. tér 17.) a kibocsátó azonosítása 
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és ellenőrzése érdekében adatot szolgáltat a tárgyévet követő év február 28. napjáig a 
kibocsátók tárgyévi vízfogyasztásáról, korrigálva a locsolási kedvezmény mennyiségével. 

 
(3) A talajterhelési díj megállapításával összefüggő személyes adatokat kizárólag a kibocsátó 

azonosítására, a bevallások ellenőrzésére használhatja fel az önkormányzati adóhatóság. 
 

(4) A talajterhelési díj fizetésére kötelezett kibocsátókról, valamint a talajterhelési díj 
fizetésére vonatkozó díjkedvezményben részesülő személyekről az adóhatóság 
nyilvántartást vezet. 

 
(5) A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó 

talajterhelési díjat a Kibocsátó állapítja meg, vallja be önadózással, és fizeti meg a 
tárgyévet követő év március 31-ig Petőfibánya Község Önkormányzatának 62100212-
11022152 számú talajterhelési díj számlája javára.  

 
(6) A csatornahálózatra történő évközi rákötés esetén a bekötés évére nézve a díjfizetési 

kötelezettség még fenn áll. 
 

 
4. § 

 
(1) A talajterhelési díj bevallásához szükséges nyomtatványt és a befizetési utalványt az 

Adóhatóság biztosítja. 
 

(2) Az Adóhatóság jogosult az Adózás rendjéről szóló törvény rendelkezései szerint a 
bevallás ellenőrzésére, a meg nem fizetett díj végrehajtására.  

 
(3) Az Adóhatóság a díjfizetésre kötelezett kibocsátót évente legalább egy alkalommal, 

minden év szeptember 15-ig folyószámlája egyenlegéről értesíti.  
 

(4) A Környezetvédelmi Alap felhasználásáról a Képviselő-testület évente a költségvetés és a 
zárszámadási rendeletek elfogadásával egyidejűleg rendelkezik. 

 
(5) A talajterhelési díj a Ktdt. 21/B.§ (2)-(3) bekezdésében meghatározott célokra használható 

fel. 
 
 

Díjkedvezmény 
 

5. § 
 
(1) Különös méltánylást érdemlő esetben a kibocsátó kérelmére a tárgyévben a talajterhelési 

díj megfizetésére 50 %-os díjkedvezmény állapíthat meg az adóhatóság alábbi feltételek 
fennállásakor: 
 
a) családban élő esetén az egy  főre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg az 

öregségi nyugdíj  mindenkori  legkisebb  összegét (a továbbiakban: nyugdíjminimum), 
 

b) egyedülálló esetén a nyugdíjminimum 150 %-át. 
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(2) Különös méltánylást érdemlő eset: fogyatékosság, hosszan tartó betegség, baleset, 
haláleset, munkanélküliség, tartós jövedelemromlás, elemi kár, egyéb rendkívüli 
élethelyzet vagy létfenntartást veszélyeztető körülmény megléte, bekövetkezése. 

 
 

Értelmező rendelkezések 
 

6. § 
 

E rendelet alkalmazásában: 
 

1. Kibocsátó: Az 1995. évi LIII. törvény 2. § (2) bekezdésére és a Ktdt. 2. §-ára 
figyelemmel minden természetes személy, jogi személy és jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezet, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá és 
helyi vízgazdálkodási hatósági engedélyezés alapján szennyvíz-elhelyezést alkalmaz. 
 

2. Műszakilag rendelkezésre álló közcsatorna: amely műszaki kialakításánál, 
elhelyezkedésénél fogva a rácsatlakozást lehetővé teszi. 
 

3. Jövedelem:  A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször 
módosított 1993. évi III. törvény (Szt.) 4. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározottak 
szerint. 
 

4. Család: egy háztartásban életvitelszerűen együtt lakó közeli hozzátartozók. 
 

5. Egyedülálló: az a személy, aki egyszemélyes háztartásban lakik. 
 

6. Háztartás: az egy lakásban életvitelszerűen együttlakó személyek. 
 
 
 
         Záró rendelkezés 
 

7. § 
 
(1) Ez a rendelet 2012. június 1-jén lép hatályba. 

 

(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a talajterhelési díjról szóló 19/2004.(VIII.26.) 
rendelet hatályát veszti. 

 
K.m.f. 

 
 
Juhászné Barkóczy Éva sk.                                            Dr. Gyirán Viktor sk. 

   Polgármester                       Jegyző 


