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Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
36/2015. (XII.18.) önkormányzati rendelete 

a talajterhelési díjjal kapcsolatos helyi szabályokról

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a környezetterhelési díjról szóló
2003. évi LXXXIX. törvény 26. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Magyarország
helyi  önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában
meghatározott  feladatkörében  eljárva,  a  környezet  védelmének  általános  szabályairól  szóló
1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörben eljáró Fejér
Megyei  Kormányhivatal  Környezetvédelmi  és  Természetvédelmi  Főosztály  véleményének
kikérésével és a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. §
(2) bekezdés c) pontjában biztosított állást foglaló jogkörben eljáró Fejér Megyei Önkormányzat
állásfoglalásának kikérését követően az alábbiakat rendeli el:

1. §  (1) A rendelet személyi hatálya a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX törvény
(továbbiakban:  Ktd)  2.  §  a)  pontjában  meghatározott  kibocsátóra  (továbbiakban:  
kibocsátó) terjed ki.

(2) A rendelet tárgyi hatálya a Ktd. 2. § b) pontjában és 3. § c) pontjában meghatározott 
talajba juttatott szennyvízre terjed ki.

(3) A rendelet területi hatálya kiterjed Dunaújváros Megyei Jogú Város közigazgatási  
területén minden kibocsátóra, akit az 1. § (4) bekezdés alapján talajterhelési díjfizetési 
kötelezettség terhel.

(4) A talajterhelési díjfizetési kötelezettség a Ktd. 11. § (1) bekezdésében meghatározott 
kibocsátót terheli.

(5) Nem terheli díjfizetési kötelezettség a Ktd. 11. § (2) bekezdésében meghatározott  
kibocsátót.

2. § (1) A talajterhelési  díjat  a kibocsátónak kell  megállapítania, bevallania és megfizetnie  
(önadózás) a Ktd. 16. § és 17. §-ban meghatározottak szerint a tárgyévet követő év  
március 31-éig.

(2)  A  talajterhelési  díjat  a  kibocsátó  a  Ktd.  12.  §  (1)-(3)  bekezdésben  foglaltak  
figyelembevételével állapítja meg. 

(3)  A  talajterhelési  díj  számításának  részletes  szabályait  e  rendelet  1.  melléklete  
határozza meg. A talajterhelési díj egységdíjának mértéke: 1200 Ft/m³.

(4)  Mérési  lehetőség  hiányában  az  átalány  mértékét  az  állami  tulajdonú  közüzemi
vízműből  szolgáltatott  ivóvízért,  illetőleg  az  állami  tulajdonú  közüzemi  csatornamű
használatáért  fizetendő  díjakról  szóló  47/1999.  (XII.28.)  KHVM  rendelet  3.  számú
melléklete szerinti vízfogyasztás alapulvételével kell megállapítani.

(5)  A  kibocsátó  a  talajterhelési  díj  alapját  jogosult  csökkenteni  a  Ktd.  14.  §-ában
meghatározott igazoltan elszállított szennyvíz mennyiségével.

 3. § (1) Kibocsátó a talajterhelési díj bevallási kötelezettségét e rendelet 2. melléklete szerinti 
nyomtatvány  kitöltésével  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  jegyzőjéhez  történő  
benyújtásával teljesíti.

    (2)  A  talajterhelési  díjat  az  önkormányzat  10400463-50526570-56851168  számú  
talajterhelési díj beszedési számlájára kell megfizetni.

(3)  A  helyi  vízgazdálkodási  hatósági  jogkörbe  tartozó  szennyvízelhelyezéshez  
kapcsolódó  talajterhelési  díjjal  kapcsolatos  adóztatási  feladatokat  az  önkormányzati  
adóhatóság látja el.
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(4)  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Jegyzője  (a  továbbiakban:  jegyző)  részére  a
tárgyévet követő év március 1. napjáig adatot szolgáltat az ivóvíz közszolgáltatást ellátó
közüzemi víz- és csatornaszolgáltató a tárgyévben

a) a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára rá nem kötött ingatlanokról,

b) a közcsatornára történő év közbeni ingatlan rákötésekről és azok időpontjáról, és

c) a kibocsátók részére szolgáltatott és a locsolási célú felhasználásra figyelembe vett
vízmennyiségről.

(5)  A  jegyző  részére  a  tárgyévet  követő  év  március  1.  napjáig  adatot  szolgáltat  a
Dunaújváros Megyei  Jogú Város közigazgatási  területén nem közművel összegyűjtött
háztartási  szennyvíz  elszállítását  végző  közszolgáltató  a  tárgyévben  elszállított  és
tisztítás céljára átadott nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz mennyiségéről.

(6)  Az  (4)-(5)  bekezdésben  meghatározott  adatokat  ingatlanonkénti  bontásban  a
kibocsátó  nevének,  születési  idejének,  lakcímének,  a  fogyasztás  helyének
megjelölésével elektronikus formában kell szolgáltatni.

(7)  A talajterhelési  díj  megállapításával  összefüggő személyes adatokat  a kibocsátó  
azonosítására, a bevallások ellenőrzésére használja fel az önkormányzati adóhatóság.

 4.  §  (1)  Mentes  a  talajterhelési  díj  megfizetése  alól,  aki  az  év  első  napján  a  szociális  
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 25. § (3) bekezdésében 
meghatározott  ellátásban  részesül.  A  mentességet  az  ellátást  megállapító  hatóság  
kibocsátó nevére szóló jogerős határozatával kell igazolni.

(2)  Mentes a talajterhelési  díj  megfizetése alól  a 70 év feletti,  egyedülélő kibocsátó  
amennyiben az ingatlan tulajdonosa, vagy vagyoni értékű jog jogosultja, vagy bérlője és 
egyben az ingatlan használója. A mentesség a 70. életév betöltését követő első évtől  
illeti meg a kibocsátót.

        (3) Mentes a talajterhelési díj megfizetése alól a kibocsátó, amennyiben az ingatlanon 
kizárólag kerti csapot üzemeltet.

     (4) Kibocsátó a tárgyévre vonatkozó mentességi jogosultságáról e rendelet 2. melléklete
szerinti  bevallási  nyomtatvány  V.  Nyilatkozat  részben  a  jogosultság  jogcímének
megjelölésével és az ott meghatározott igazolások csatolásával nyilatkozik.

 5.  §  Dunaújváros Megyei  Jogú Város jegyzője a kibocsátók által  benyújtott  bevallásokat,  
teljesített  befizetéseket,  az  adatszolgáltatók  által  szolgáltatott  adatok,  valamint  a  
kibocsátó  által  csatolt  mentességek,  kedvezmények  igénybevételére  jogosító  iratok  
alapján, az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben foglaltak szerint ellenőrzi.

  6. §   E rendelet alkalmazásában:
1. Egyedülélő: az a személy, aki egyszemélyes háztartásban lakik.
2. Háztartás: az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási  
hellyel rendelkező személyek közössége.
3. Kerti csap: a közszolgáltató által igazoltan, kizárólag locsolási célra létesített, külön 
mérőórával mért kültéri vízvételező hely.
4.  Közeli  hozzátartozó:  a polgári  törvénykönyvben közeli  hozzátartozóként  megjelölt  
személy.
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 7. § (1) Ez a rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba.

 (2) Hatályát veszti:
   a) talajterhelési díjjal kapcsolatos helyi szabályokról szóló 55/2011. (XII.16.)      

  önkormányzati rendelet, és
b) talajterhelési díjjal kapcsolatos helyi szabályokról szóló 55/2011. (XII.16.)    
  önkormányzati rendelt módosításáról szóló 2/2013.(I.25.) önkormányzati    
  rendelet. 
 

Cserna Gábor sk.      Vargáné dr. Sürü Renáta sk.
 polgármester      jegyző

Záradék:
A rendelet 2015. december 18-án kihirdetésre került.

               Vargáné dr. Sürü Renáta sk.
                              jegyző
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1. melléklet a 36/2015.(XII.18.)önkormányzati rendelethez

A talajterhelési díj mértéke

A talajterhelési díj mértéke:

TTD = E x A x T

ahol 

TTD:  a fizetendő éves talajterhelési díj
E:       az egységdíj (Ft/m³)
A:         a díjfizetési alap (m3)
T: Területérzékenységi szorzó értéke: 1,5
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                                                                                       2. melléklet a 36/2015.(XII.18.)önkormányzati rendelethez

I. A díjfizető (kibocsátó):

1. Neve:

2. Születési helye:  év  hó  nap város/község, ideje:

3. Anyja születési családi és utóneve:

4. Adószáma: - - Adóazonosító jele:

5. Statisztikai számjele: - - - 

 város/község6. Lakóhelye:

közterület közt. jelleg  hsz.  ép.  lh.  em.  ajtó

 város/község7. Levelezési címe:

közterület közt. jelleg  hsz.  ép.  lh.  em.  ajtó

Űrlapot készítette: Komunáldata Kft. www.komdat.hu

BEVALLÁS 
a helyi vízgazdálkodási jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez 

kapcsolódó talajterhelési díjhoz 
20___. évről

II. A díjfizetéssel érintett ingatlan:

 város/községCíme:

közterület közt. jelleg  hsz.

Helyrajzi száma:

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

 ép.  lh.  em.  ajtó

1. Neve (cégneve):

2. Születési helye:  év  hó  nap város/község, ideje:

3. Anyja születési családi és utóneve:

 város/község4. Levelezési címe:

közterület közt. jelleg  hsz.  ép.  lh.  em.  ajtó

IV. A díjfizetéssel kapcsolatos adatok

1. A tárgyévben felhasznált (vízmérő alapján mért) vízmennyiség

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

    átalány-vízmennyiséget kell beírni!)  m3

2. Külön jogszabály alapján a locsolásra felhasznált vízmennyiség  m3

3. Szennyvízszállításra feljogosított szervezet által igazoltan elszállított szennyvíz mennyisége  m3

4. Az önkormányzati rendelet szerinti mentes vízmennyiség  m3

5. A talajterhelési díj alapja (1. sor csökkentve a 2., 3., 4. sorok összegével)  m3

6. A talajterhelési díj egységmértéke  Ft/m3

7. Területérzékenységi szorzó (Az önkormányzati adóhatóságnak kell előzetesen beírni!)  
8. A számított talajterhelési díj (5. sor * 6. sor * 7. sor)  Ft
9. Az önkormányzati rendelet szerinti díjkedvezmény  Ft
10. Fizetendő talajterhelési díj  Ft

/ / /

8. Telefonszáma: , e-mail címe:

Iktatószám:
Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 
Gazdasági Igazgatóság 
Adóhatósági Osztály 
2400 Dunaújváros, Városháza tér 1.

Önkormányzati szám:

Érkezés időpontja:........................................... 

Átvétel:............................................................
aláírás

1200
1,5
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