
Nagytarcsa Község Önkormányzatának 16/2004. (X. 20.) sz. rendelete a helyi 
vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó 

talajterhelési díjjal kapcsolatos adatszolgáltatási és eljárási szabályokról, valamint a 
díjfizetési kedvezményekrıl és mentességekrıl 

 
Nagytarcsa Község Önkormányzata a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. tv. 
(továbbiakban: Köt.) 21.§.(2) bekezdésében, valamint a 26.§.(4) bekezdésében foglalt 
felhatalmazás alapján a talajterhelési díjjal kapcsolatos eljárási és adatszolgáltatási szabályok, 
valamint díjfizetési kedvezmények, mentességek helyi szabályozására a következı rendeletet 
alkotja: 

1.§. 
 

A rendelet hatálya 
 

E rendelet hatálya kiterjed Nagytarcsa község közigazgatási területén minden természetes és 
jogi személyre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkezı szervezetre (továbbiakban: 
kibocsátó) akit/amelyet a Köt. alapján talajterhelési díj fizetési kötelezettség terhel és a 
vezetékes vízfogyasztása (felhasználása) vízórával mérhetı. 
 

2.§. 
 

Díjfizetési kötelezettség 
 

(1) Díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli, akinek a nevén a fogyasztásmérı 
(vízóra) van. 

(2) Amennyiben a vízóra átírása nem történt meg – a tényleges fogyasztó nevére – a 
díjfizetésre a tényleges kibocsátó köteles. 

(3) Több kibocsátó esetén a talajterhelési díjat a vízdíjfizetés (fogyasztás) arányában kell 
megfizetni. 

 
3.§. 

 
A talajterhelési díj mértékének meghatározása 

 
(1) Nagytarcsa közigazgatási területére vonatkozó területérzékenységi szorzó: 3. 

Veszélyeztetési szorzó: 1. 
(2) Nagytarcsa közigazgatási területén az éves talajterhelési díj: 
 
                     120.-Ft x fogyasztott víz m3  x 3 x 1 = 360.-Ft/fogyasztott víz m3 
 

4.§. 
 

A díjfizetési kötelezettség keletkezése, megszőnése 
 

(1) A díjfizetési kötelezettség az ivóvíz szolgáltatási szerzıdés megkötésének napjával 
kezdıdik. Nem keletkezik díjfizetési kötelezettség az építési, locsolási és 
mezıgazdasági, állattartási célú vízfogyasztási szerzıdés megkötésével 

(2) A díjfizetési kötelezettség megszőnik: 
a./ a vízvezeték-hálózatról való vízhasználat megszőntével (vízóra leszerelése) 
b./ a közcsatorna-hálózatra történı rákötés napján 



(3) A kibocsátó személyében történı évközi változást (új fogyasztó, illetve fogyasztásmérı-
tulajdonos) a szolgáltatóhoz való bejelentés napjától kell figyelembe venni (a régi 
tulajdonos kötelezettsége megszőnik, az új tulajdonosnak kötelezettsége keletkezik) 

 
5.§. 

 
Kedvezmények, mentességek 

 
(1) Mentesül a talajterhelési díjfizetési kötelezettség alól: 
 a./ az a talajterhelési díj fizetésére kötelezett, aki egyedül él és a jövedelme nem éri el a 
mindenkori öregségi nyugdíjminimum 150 %-át 
 b./ az a nem egyedül élı talajterhelési díj fizetésére kötelezett, akinek a családjában a vele 
együtt élı személyekre vonatkozóan az egy fıre jutó jövedelem nem éri el a mindenkori 
öregségi nyugdíjminimum 100 %-át 
 c./ aki a csatornahálózatra való csatlakozási díj 50 %-át (részletfizetési kedvezmény 
igénybevétele esetén) befizette 
(2) Az (1) bekezdés a, b pontjában foglalt mentességek a tárgyévi díjbevallásnál akkor 

érvényesíthetık, ha azok a díjfizetési idıszak (naptári év) teljes egészében fennálltak. 
(3) Ha a (2) bekezdésben foglaltaktól eltérıen a mentességi feltétel a naptári év teljes 

egészében nem állt fenn, akkor a mentességi feltétel év közbeni keletkezése esetén a 
tárgyévi bevallásban nem lehet érvényesíteni, viszont a tárgyévet követı évben 
elılegfizetési kötelezettség nem keletkezik 

 
6.§. 

 
A díj befizetése 

 
(1) A kibocsátó az éves talajterhelési díj elszámolása (bevallása) elıtt negyedévente 

díjelıleget köteles fizetni. 
(2) A következı negyedévi díjelıleget a negyedév utolsó napjáig kell megfizetni, a tárgyévet 

megelızı évi tényleges éves díj negyedének megfelelı összegben  
(3) A 2005 évi díjelılegeket a 7.§. (2) bekezdés szerinti idıpontokban a 2004. II. félévi 

tényleges díj felének megfelelı összegben kell megfizetni 
(4) A 4.§.-ban foglalt évközi változások esetén a díjelıleget a következık szerint kell fizetni: 
 a./ díjfizetési kötelezettség keletkezése esetén a változás évében nem kell díjelıleget fizetni 
 b./ díjfizetési kötelezettség megszőnése esetén a változás idıpontjának negyedévében – a 
negyedév utolsó napján esedékes – díjelıleget nem kell megfizetni 
 

7.§. 
 

A díjfizetés idıpontja  
 
(1) A 2004 év II. félévében esedékes díjakat 2005. III. 31-ig kell egyösszegben megfizetni az 

ebben az idıszakban fogyasztott vízmennyiség alapján. 
(2) A 4.§.-ban foglalt évközi változás esetén az éves díjat a következık szerint kell 

megfizetni: 
 a./ díjfizetési kötelezettség keletkezése esetén a bevallás alapján számított (rész) éves díjat a 
tárgyévet követı év március 31-ig kell megfizetni 



 b./ díjfizetési kötelezettség megszőnése estén a bevallás alapján számított (rész) éves díjat és 
a már befizetett díjelıleg különbözetét a változás idıpontját követı hó 15. napjáig kell 
megfizetni, illetve túlfizetés esetén visszaigényelni. 
 (3) A díjat Nagytarcsa Önkormányzat „talajterhelési díj” beszedési számlájára kell befizetni. 
 

8.§. 
 

A díjfizetési kötelezettség bevallása 
 

(1) A 2004. évi díjfizetési kötelezettségrıl 2005. március 31-ig kell bevallást tenni a 2004. II. 
félévi tényleges kibocsátási adatok alapján 

(2) A 4.§-ban foglalt évközi változások esetén a díjfizetési kötelezettségek keletkezésérıl, 
illetve megszőnésérıl a változás idıpontját követı hó 15 napjáig kell bejelentést tenni 

(3) A (2) bekezdésben foglalt esetben a bevallást – a tárgyévi fogyasztás alapján – kell 
benyújtani az alábbiak szerint: 

 a./ díjfizetési kötelezettség keletkezése esetén a tárgyévet követı év március 31-ig 
 b./ megszőnése estén a változás idıpontját követı hó 15 napjáig  
 

9.§. 
 

Záró rendelkezések 
 

(1) A talajterhelési díjfizetésre kötelezettekrıl, az általuk fogyasztott ivóvíz mennyiségérıl 
(számlák alapján) a Nagytarcsai Építıipari és Szolgáltató Kft. szolgáltat tételes adatot a 
Polgármesteri Hivatal adócsoportja számára. 

(2) A meg nem fizetett talajterhelési díj adók módjára behajtható 
(3) Ezen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Kihirdetésérıl a jegyzı gondoskodik. 

 
Nagytarcsa 2004. október 20. 
 
 
 
         Csielkáné Tóth Lenke                     Vad Istvánné         
               Polgármester                                                                  Mb. jegyzı 
 
 
 
Záradék 
 
A rendelet kihirdetve 2004. október 20. 
 
 
 
 
  Vad Istvánné 
    Mb. jegyzı 
 


