
Szomor Község Önkormányzatának 
 

2/2005.(II.18.)  rendelete 
a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó 

szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó 

 

TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL 

 

Bevezető rendelkezés 

 

A környezetterhelési díjról szóló – a 2004. évi CI. törvénnyel módosított - 2003. évi 

LXXXIX. törvény 26.§ (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a helyi 

vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési 

díjról a következő rendeletet alkotja. 

 

1.§ 

 

A rendelet személyi hatálya a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. tv. 11.§ (1) 

pontjában meghatározott kibocsátókra terjed ki. 

 

 

2.§ 

 

A díj befizetése 

 

A kibocsátó a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörhöz kapcsolódó talajterhelési díjat a 

Szomor Község Polgármesteri Hivatal 11740009-15387037-03920000 Talajterhelési díj 

beszedési számla javára fizeti meg. 

 

3.§ 

 

Díjmentesség 

 

Nem terheli díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót, akinek a beépítetlen építési ingatlana a 

közcsatornára nincs rákötve, legfeljebb a használatbavételi engedély kiadásáig. 

 

 

 

4.§ 

 

Adatszolgáltatási szabályok 

 

(1) Az önkormányzati adóhatóság részére a tárgyévet követő év február 25. napjáig adatot 

szolgáltat az önkormányzat illetékességi területén vízszolgáltatást végző szervezet, a helyi 

vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó 

talajterhelési díj megállapításához és ellenőrzéséhez: 

- kibocsátónként a szolgáltatott vagy egyedi vízbeszerzés esetén a méréssel igazolt 

felhasznált, illetve mérési lehetőség hiányában az átalány alapján megállapított víz 

mennyisége 



- a külön jogszabály szerint locsolási célú felhasználásra figyelembe vett víz 

mennyisége 

      tekintetében. 

 

(2) Az önkormányzati adóhatóság részére a tárgyévet követő év február 25. napjáig adatot 

szolgáltat az a folyékony hulladék szállítására feljogosított szervezet, amely a folyékony 

hulladék jogszabályi előírások szerinti elhelyezést igazolja és az önkormányzat 

illetékességi területén lévő kibocsátó szennyvíztárolójából folyékony hulladék szállítást 

végez: 

- kibocsátónként, az elszállított szennyvíz tekintetében. 

 

5.§ 

 

Eljárási szabályok 

 

E rendelet alkalmazása során a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 

eljárási szabályai szerint kell eljárni. 

 

 

6.§ 

 

Értelmező rendelkezések 

 

E rendelet 3.§-ának alkalmazásánál a jövedelem, család és egyedülélő személy 

vonatkozásában a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993.évi III.tv. 4.§ (1) 

bekezdésének a), c), e) pontjaiban, a közeli hozzátartozó vonatkozásában a Polgári 

Törvénykönyv 685.§ b) pontjában foglalt fogalom - meghatározások az irányadók. 

 

7.§ 

 

Záró rendelkezés 

 

( 1 ) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 

 

( 2 ) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti  a 21/2004.(X.28.) számú 

rendelettel módosított, 14/2004.(VII.12.) számú rendelet. 

 

 

 

 

 

 

                Nagy György                                                              Sámson Istvánné 

                polgármester                                                           jegyzőt hely. főelőadó 

 

 


