
26/2004. (VIII. 27.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-
testületének  rendelete

A talajterhelési díj egyes kérdéseiről 

Módosította: 22/2005. (VIII. 31.), a 31/2005. (XII.01.) és a 8/2012. (III.1.) 
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete rendeletei

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  helyi 
önkormányzatokról szóló 1990: LV. tv. 16.§ (1) bekezdésében biztosított felhatalmazás 
szerint –figyelemmel a környezetterhelési díjról szóló 2003. LXXXIX. tv. (Ktd tv.)  1. 
§, 13. §, 21. § (2), 26. § (2) alapján- rendelkezéseire az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya Szentgotthárd Város közigazgatási területére terjed ki.
Talajterhelési díj fizetésére az  a kibocsátó köteles Szentgotthárdon, aki a műszakilag 
rendelkezésére  álló   közcsatornára  nem köt  rá  és   helyi  vízgazdálkodási  hatósági 
engedélyezési eljárás alapján szennyvízelhelyezést alkalmaz.

(2) Az (1) szerinti helyi vízgazdálkodási hatósági engedélyezési eljárás alapján az 
500 m3/év mennyiséget meg nem haladó, és kizárólag  házi kommunális szennyvíz 
elszikkasztását szolgáló létesítménnyel rendelkező kibocsátó köteles a talajterhelési díj 
fizetésére.

Díjfizetésre kötelezett és a kötelezettség keletkezése, megszűnése

2. § (1) Kibocsátóként a talajterhelési díj fizetésére köteles az, akinek a vezetékes 
ivóvízhálózaton a szolgáltató a vizet szolgáltatta.

(2) A díjfizetési kötelezettség  keletkezése:
a)-  1amennyiben  a  közcsatornát  év  közben  helyezik  üzembe,  a  díjfizetési 

kötelezettség a kibocsátót a közcsatorna üzembe helyezését követő 90 naptól terheli. 

1 Módosította:  31/2005.  (XII.01.)  ÖKT.  rendelet  1.  §  (1)bek.Hatályos:  2005.  XII.01.-től.  (Rendelkezéseit  a 
folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.)
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b)-  műszakilag  rendelkezésre  álló  közcsatorna-hálózattal  ellátott  területen  a 
hálózatra  nem  csatlakozó  kibocsátó  esetén  a  kibocsátott  szennyvíz  elszikkasztását 
szolgáló létesítmény használatbavételi engedélye jogerőre emelkedésének  napja.

(3) A díjfizetési kötelezettség megszűnésének napja az a nap, amikor a kibocsátó 
a  közcsatorna-hálózatra  rácsatlakozik.  A rácsatlakozás  tényét  a  kibocsátó  köteles 
bejelenteni az önkormányzat jegyzője (továbbiakban Adóhatóság) felé. A bejelentés 
napjáig esedékes talajterhelési díjat a kibocsátó köteles megfizetni.

A díjfizetési kötelezettség bejelentése 

3. § (1) A kibocsátó bejelentési  kötelezettségének a 2. § (2) bek.-ben rögzített 
időpontokban  köteles eleget tenni.

(2) A bejelentési kötelezettség  első alkalommal e rendelet hatályba  lépésétől 
számított 15 napon belül történik.

(3) A bejelentkezést az e célra rendszeresített nyomtatványon kell teljesíteni az 
Adóhatóság felé.

(4) A bejelentés alapján a kibocsátó díjelőleg fizetésére köteles.

A díjfizetési kötelezettség bevallása

4. § (1) A kibocsátó a talajterhelési díjfizetési kötelezettségéről évente a tárgyévet 
követő év március 31-ig  köteles bevallást  tenni.

(2) Ha  a kibocsátó több telephelyet is  működtető gazdálkodó szervezet vagy 
egyéni vállalkozó, úgy az adatait telephelyenként köteles feltüntetni. 

Adatszolgáltatás

5.  §  (1)  Az  Adóhatóság  részére  a  kibocsátók  azonosítása  érdekében  a  víz 
szolgáltatója  és  a  folyékony  hulladék  elszállítására   feljogosított  szervezet  köteles 
adatokat szolgáltatni.

(2) A víz szolgáltatója minden év február 28-ig köteles közölni a megelőző évben 
a  kibocsátók  részére  szolgáltatott  vízmennyiséget,  az  ivóvízvezeték  meghibásodása 
folytán  elszivárgott  és  a   locsolási  céllal  felhasznált  vízmennyiséget.   A  víz 
szolgáltatója jelzi a  közcsatornára rákötőket, a rákötést követő hónap 5. napjáig.



(3)A folyékony hulladék  elszállítására  feljogosított   szervezet  köteles  közölni 
minden  év  február  28-ig  a  megelőző  évben  a  kibocsátótól   elszállított  folyékony 
hulladék mennyiségét.

Eljárási szabályok

6.  §  A  talajterhelési  díj  megfizetésére,  bevallására,  az  ehhez  kapcsolódó 
jogkövetkezményekre,  a  megállapításhoz  és  a  beszedéshez  való  jog  elévülésére,  a 
pénzügyi  ellenőrzésre,  valamint  a  végrehajtására  a  Ktd  tv-ben  nem  szabályozott 
kérdésekben az adózás rendjéről szóló tv. előírásai irányadók. 

2Talajterhelési díj megfizetése

7. § (1) 3A tárgyévben fizetendő díjat az előző évi tényleges kibocsátási adatok alapján 
kell kiszámítani. 4 Mértéke a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX törvény 12.§ 
(3) bekezdését módosító 2011. évi CCI. tv. 234. §-a szerint meghatározott mérték.”
  

(2) 5A talajterhelési díjat a rendelet 4.§ (1) bekezdésben meghatározott bevallási 
határidővel egyidejűleg kell megfizetni.

Záró és átmeneti rendelkezések

8. § (1) Ez a rendelet 2004. október 01. napján lép hatályba.

(2) 2004. október 15-ig a 2003. évi adatokról az 5. § szerinti adatszolgáltatók 
kötelesek az ott rögzített adatok közlésére.

Kihirdetés napja: 2005. X.03.

2 Módosította:22/2005. (VIII. 31.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete rendeletének 1. §-a. 
Hatályos: 2005. IX. 01-től.
3 Módosította:22/2005. (VIII. 31.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete rendeletének 1.§-a. 
Hatályos: 2005. IX. 01-től. 
4 Módosította:8/2012.  (III.  1.)  Szentgotthárd  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  rendeletének  1.§-a. 
Hatályos: 2012. III. 02-től. 
5 Módosította: 22/2005. (VIII. 31.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete rendeletének 1.§-a. 
Hatályos: 2005. IX. 01-től. 
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