
 

 

Nagykőrös Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

19/2013. (V.31.) önkormányzati rendelete  

 

a talajterhelési díjjal kapcsolatos helyi szabályokról 

 

 

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a környezetterhelési díjról szóló 2003. 

évi LXXXIX. törvény 21/A. § (2) bekezdésében, valamint a 26. § (4) bekezdésében foglalt 

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

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

díjjal kapcsolatos eljárási és adatszolgáltatási szabályok, valamint a díjfizetési kedvezmények, 

illetőleg mentességek helyi szabályozására a következő rendeletet alkotja: 

 

1. A rendelet hatálya 

 

1.§ A rendelet hatálya kiterjed Nagykőrös Város egész közigazgatási területén mindazokra a 

környezethasználókra, akik a tulajdonukat képező (vagy használatukban álló) ingatlanon 

keletkezett kommunális jellegű szennyvizet helyeznek el, és az ingatlanukhoz kapcsolódó 

közterület szakaszon van működő szennyvíz közműhálózat, amelyet azonban nem vesznek 

igénybe; továbbá a víz- és szennyvízközmű hálózatot üzemeltető szolgáltatóra 

adatszolgáltatás tekintetében.  

 

2. Díjfizetési kötelezettség 

 

2.§ A kibocsátó a talajba jutatott szennyvíz minden m³-e után talajterhelési díjat köteles 

fizetni.  

 

3. A talajterhelési díj mértéke 

 

3. § Azon kibocsátók, akik vízfelhasználása, mérési lehetőség hiányában nem állapítható meg, 

a talajterhelési díj alapjaként (a kommunális vízellátás fajlagos vízigényének 

meghatározásáról szóló MI-10-158-1/1992 műszaki irányelv figyelembe vételével) 

meghatározott általány vízmennyiséget kötelesek figyelembe venni, amely nem lehet 

kevesebb 80 liter /fő/nap vízmennyiségnél. 

 

4. Kedvezmények, mentességek 

 

4.§ Minden 2011-2012. évben kiépítésre került szennyvízhálózattal érintett kibocsátó 

mentességet élvez a viziközmű- rendszer üzembehelyezésének napjától 2013. december 31. 

napjáig. 

 

5. Díjbevallás és beszedés, eljárási szabályok 

 

5. §(1) A kibocsátó díjfizetési kötelezettségéről évente, a tárgyévet követő év március 31. 

napjáig tesz bevallást az erre rendszeresített formanyomtatványon (1. melléklet). A kibocsátó 

a talajterhelési díjat az Önkormányzat 10918001-00000003-70920438 számú „Talajterhelési 

díj” beszedési számlája javára fizeti meg. 

(2) A kibocsátó a bevallás évét megelőző év – bázisév – vízfogyasztását köteles figyelembe 

venni a díjalap meghatározására. 

(3) A közműves ivóvízellátást végző közszolgáltató minden év február 20. napjáig adatot 

szolgáltat az önkormányzati adóhatóság számára a szolgáltatásába bekapcsolt talajterhelési 

díjfizetésre kötelezettek előző évi vízfogyasztásáról.  



(4) Az önkormányzati adóhatóság jogosult a bevallásban szereplő kibocsátási adatok 

valódiságának a közszolgáltatón keresztül, valamint a helyi vízgazdálkodási hatóság 

közreműködésével történő ellenőrzésére.  

 

 

6. Záró rendelkezések 

 

6.§ (1) A talajterhelési díj bevallására, megfizetésére, az ehhez kapcsolódó eljárásokra és 

jogkövetkezményekre az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben az adózás rendjéről 

szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 

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

2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja. 

 

(3) Ez a rendelet 2013. június 17-én lép hatálya. 

 

 

 

Nagykőrös, 2013. május 31. 

 

 

 

Dr. Czira Szabolcs     Dr. Nyíkos Sára 

   polgármester           jegyző 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

  



 1. melléklet a 19/2013.(V.31.) önkormányzati rendelethez 

    

 

Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal 

Pénzügyi Iroda 

2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5. 

Tel.: 53/550-300 

Fax.: 53/350-058 

 

Beadási határidő: 

………. március 31. 

 

B E V A L L Á S  
Nagykőrös Város Önkormányzat 19/2013. (V.31.) önkormányzati rendelete  

 alapján a ……….. évi talajterhelési díj megállapításához 

 

A bevallási ívet írógéppel, vagy nyomtatott nagybetűkkel kérjük kitölteni! 

I. Díjfizető (kibocsátó)  

1. Neve  (cégneve): ________________________________________________________ 

2. Születési helye____________________,  ideje: ________év __________hó _____nap  

3. Anyja születési családi és utóneve: __________________________________________ 

4. Adóazonosító jele: ______________           Adószáma: ______________-______-____ 

5. Statisztikai számjele: ___________________-___________-__________-___________ 

6. Pénzintézeti számlaszáma:  _______________ -________________ -_____________ 

7. Székhelye, lakóhelye:   _________ irányítószám _____________________város/község 

   ________________közterület ______ jellege _____hsz. ___ép. ___lh. _____em. ___ajtó 

8. Levelezési címe:   _________ irányítószám _____________________város/község 

   ________________közterület ______ jellege _____hsz. ___ép. ___lh. _____em. ___ajtó 

9. Telefonszáma: _______________________     e-mail címe: ______________________ 

 

 

  II.   Fogyasztási hely címe:          Nagykőrös,                           

   ________________közterület _____ jellege _____hsz. ____ép. ____lh. _____em. ___ajtó 

Helyrajzi száma: ___________/___________/___________/___________ 

 

  III. Az ingatlan tulajdonosának ( Akkor kell kitölteni, ha nem azonos a díjfizetővel)   

1. Neve  (cégneve): _______________________________________________________ 

2. Születési helye__________________,  ideje: _______év ___________hó ________nap  

3. Anyja születési családi és utóneve: __________________________________________ 

4. Adóazonosító jele: ______________           Adószáma: _________________-____-_____ 

5. Statisztikai számjele: ___________________-__________-___________-___________ 

7. Székhelye, lakóhelye:   _________ irányítószám _____________________város/község 

   ________________közterület ______ jellege _____hsz. ___ép. ___lh. _____em. ___ajtó 



 

IV. A díjfizetéssel kapcsolatos adatok  

1.  A felhasznált ( vízmérő alapján mért) vízmennyiség a ………. év január 01-

től - december 31-ig: 

    ( Ha vízmérő nem áll rendelkezésre, akkor az önkormányzat rendelete szerint 

számított átalány vízmennyiséget kell beírni!)  

m
3 

2.  Külön jogszabály alapján locsolásra felhasznált vízmennyiség m
3 

3. Szennyvízszállításra feljogosított szervezet által igazoltan elszállított 

szennyvíz mennyisége  
m

3 

4. A talajterhelési díj alapja ( 1. sor csökkentve a 2.;3.;4. sorok összegével)  m
3 

5. A talajterhelési díj egységmértéke *Ft/m
3 

6. Területérzékenységi szorzó  1,5 

7. A számított talajterhelési díj ( 5. sor * 6. sor *7. sor) Ft 

8. Fizetendő talajterhelési díj Ft 

 

*2012. január 31-ig 120 Ft/m3, 2012. február 1-től 1200 Ft/m3 

 

 

 

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok a valóságnak 

megfelelnek. 

Nagykőrös, ________________év __________hó ____nap                   

 

 

 

__________________________________________ 

 az adózó vagy képviselője  

(meghatalmazottja) aláírása          

 

 


