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Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

1/2018. (I.26.) önkormányzati rendelete 

a talajterhelési díjról 

 

 

Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. 

évi LXXXIX. törvény 26. § (4) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 11. pontjában meghatározott 

feladatkörében eljárva a talajterhelési díjról a következőt rendeli el: 

 

 

     Rendelet hatálya 

1. § 

 

E rendelet hatálya Bucsa Község Önkormányzat közigazgatási területén lévő 

környezethasználóra terjed ki, aki/amely az engedélyhez kötött környezethasználata során a 

környezet terhelésével járó anyagot bocsát a környezetbe (a továbbiakban: kibocsátó).  

  

Adatszolgáltatási és eljárási szabályok 

 

2.§ 

 

(1)  A talajterhelési díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki a műszakilag 

rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá és helyi vízgazdálkodási hatósági, illetve vízjogi 

engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelvezetést, ideértve az egyedi zárt szennyvíztározót 

is, alkalmaz. 

 

(2)  A kibocsátó a talajterhelési díjfizetési kötelezettségéről évente, a tárgyévet követő év   

március 31. napjáig Bucsa Község Jegyzőjéhez, mint önkormányzati adóhatósághoz 

(továbbiakban: Jegyző) bevallást tesz. 

 

(3)  Bucsa közigazgatási területén ivóvíz közszolgáltatást ellátó közüzemi víz- és 

csatornaszolgáltató (továbbiakban: szolgáltató) a Jegyző részére a kibocsátó azonosítása és 

ellenőrzése érdekében adatokat szolgáltat, a tárgyévet követő év február 28. napjáig a 

kibocsátók tárgyévi vízfogyasztásáról, korrigálva a locsolási kedvezmény mennyiségével, 

valamint az ivóvízvezetés meghibásodása következtében elszivárgott vízmennyiséggel. 

 

(4)  A talajterhelési díj megállapításával összefüggő személyes adatokat a kibocsátó 

azonosítására, a bevallások ellenőrzésére használhatja fel az önkormányzati adóhatóság. 

 

(5)  A talajterhelési díj mértéke 1800 Ft/m3. A talajterhelési díj számításának részletes 

szabályait e rendelet 1. melléklete határozza meg. 

 

(6)   A talajterhelési díjat a Szeghalom és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett 54000117 – 

11037266 számú Talajterhelési Díj Bevételi Számla javára kell megfizetni. 

 

(7)   A rendeletben biztosított díjkedvezmény vagy díjmentességek iránti kérelmet, a hozzá 

tartozó jövedelemigazolásokat a bevallással egy időben lehet benyújtani.  
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(8) Mérési lehetőség hiányában a talajterhelési díj alapjául szolgáló vízmennyiséget a 

víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek 

végrehajtásáról szóló 58/2013. (II.27.) Korm. rendelet 8. mellékletében meghatározott 

átalánymennyiségek alapján kell meghatározni köbméterben. 

Díjkedvezmény 

 

3. § 

  

(1)  A talajterhelési díj alapja csökkenthető azzal a számlákkal igazolt mennyiséggel, amelyet 

a kibocsátó szennyvíztárolójából, olyan arra feljogosított szervezettel szállíttat el, amely a 

folyékony hulladék jogszabályi előírások szerinti elhelyezését igazolja. 

 

Záró rendelkezések 

 

4. § 

 

(1)  Ez a rendelet 2018. február 1-jén lép hatályba, hatályát veszti a 11/2017.(IX.29.) 

önkormányzati rendelet. 

 

(2) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi 

LXXXIX. törvényben, valamint az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvényben foglaltakat 

kell alkalmazni. 

 

Bucsa, 2018. január 25. 

 

 

 

 

         Kláricz János                                              Pap-Szabó Katalin 

                 polgármester           jegyző     

 

 

Kihirdetésre került: Bucsa, 2018. január 26. 

 

 

                     Pap-Szabó Katalin 

                      jegyző 
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1. melléklet a 1/2018. (I.26.) önkormányzati rendelethez 

 

A talajterhelési díj mértéke 

 

 

A talajterhelési díj mértéke:  T T D = E x A x T 

 

ahol a 

 

TTD: a fizetendő éves talajterhelési díj 

 

E: az egységdíj (Ft/m3)  1 

 

A: a díjfizetési alap: (m3)2 

 

T: a település közigazgatási területére vonatkozó, a felszín alatti víz állapota szempontjából 

megállapított területérzékenységi szorzó 3 

 

 

 

 
1Az egységdíj mértéke a Ktd. 12. § (3) bekezdése alapján 1200 Ft/m3 

 
2Díjfizetési alap = A szolgáltatott, vagy egyedi vízbeszerzés esetében a méréssel igazolt 

felhasznált, illetve mérési lehetőség hiányában az átalány alapján meghatározott víz 

mennyisége, csökkentve a külön jogszabály szerinti locsolási célú felhasználásra figyelembe 

vett víz mennyiségével és csökkenthető azzal a számlákkal igazolt mennyiséggel, amelyet a 

kibocsátó szennyvíztárolójából, olyan arra feljogosított szervezettel szállíttat el, amely a 

folyékony hulladék jogszabályi előírások szerinti elhelyezését igazolja.  

Mérési lehetőség hiányában az átalány mértékét a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi 

CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 

8. melléklete szerinti vízfogyasztás alapulvételével kell megállapítani. 

 

 
3A Ktd. 3. számú melléklete és a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken 

lévő települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII.25.) KvVM rendelet melléklete alapján a 

területérzékenységi szorzó: 1,5. 

 

 


