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a talajterhelési díjról 

 
 
 

Csorvás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. 
évi LXXXIX. törvény 21/A. §-a (2) bekezdésében és a 26. §-a (4) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdésének h) pontjában 
és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §-a (1) 
bekezdésének 13. pontjában megállapított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 
 
 
1. § A rendelet hatálya kiterjed minden természetes személyre, jogi személyre, és jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezetre (a továbbiakban: kibocsátó), aki a műszakilag 
rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá, és a helyi vízgazdálkodási hatóság engedélye 
alapján szennyvízelhelyezést alkalmaz. 
 
2. § (1) A kibocsátó a talajterhelési díjfizetési kötelezettségről évente, a tárgyévet követő év 
március 31. napjáig Csorvás Város Önkormányzatának Jegyzőjéhez (a továbbiakban: jegyző), 
mint önkormányzati adóhatósághoz tesz bevallást. 
 
(2) Az ALFÖLDVÍZ Regionális Víziközmű-szolgáltató Zrt. (5600 Békéscsaba, Dobozi út 5.), 
mint a települési szennyvízcsatorna-hálózat üzemeltetője, a szennyvízelhelyezéshez 
kapcsolódó adatszolgáltatást küld a jegyző részére, a tárgyévet követő év február 28. napjáig. 
 
(3) Az adatszolgáltatásnak tartalmaznia kell: 
a) a kibocsátó nevét, lakcímét (azonosításra alkalmas módon), 
b) a kibocsátás helyét (cím szerint), 
c.) a kibocsátó tárgyévi vízfogyasztását,  korrigálva a locsolási kedvezmény mennyiségével, 
valamint az ivóvízvezeték meghibásodása következtében elszivárgott vízmennyiséggel. 
 
(4) A talajterhelési díj megállapításával összefüggő személyes adatokat a kibocsátó 
azonosítására, a bevallások ellenőrzésére használja fel az adóhatóság. 
 
(5) A talajterhelési díj fizetésére kötelezett kibocsátókról, valamint a talajterhelési díj 
fizetésére vonatkozó díjkedvezményben (mentességben) részesülő személyekről a jegyző 
nyilvántartást vezet. 
 
(6) A kibocsátó az (1) bekezdés szerinti bevallásban megállapított talajterhelési díjat a 
bevallás benyújtására nyitva álló határidő leteltéig köteles megfizetni az önkormányzati 
adóhatóság „Csorvás Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Talajterhelési díj” 
megnevezésű  11733096-15345936-03920000 számú beszedési számlájának javára.  
 
(7) Mérési lehetőség hiányában a talajterhelési díj alapjára vonatkozó átalányt, az állami 
tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg az állami tulajdonú közüzemi 



csatornamű használatért fizetendő díjakról szóló 47/1999. (XII.28.) KHVM rendelet  3. számú 
mellékletében foglaltak alapján kell megállapítani. 
 
3. § (1) A talajterhelési díj megfizetésére 50%-os díjkedvezményben részesül az a természetes 
személy kibocsátó, 
a) akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 150 %-át; 
b) aki egyedülálló, és havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 200 %-át; 
c) aki egyedülálló, és a 70. életévét betöltötte. 
 
(2) A díjkedvezmény iránti kérelmet a tárgyévet követő év március 31. napjáig a jegyzőhöz 
lehet benyújtani, aki a kérelemről határozattal dönt. 
 
4. § Értelmező rendelkezések: 
a) Műszakilag rendelkezésre álló közcsatorna: amely lehetővé teszi - műszaki kialakításánál, 
elhelyezkedésénél fogva - a rácsatlakozást. 
b) Jövedelem: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § 
(1) bekezdés a) pontjában meghatározottak szerint, a kérelem benyújtását megelőző 3 hónap 
átlaga alapján számítva. 
c) Család: egy háztartásban életvitel szerűen együtt lakó közeli hozzátartozók (a Polgári 
törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1 §-a (1) bekezdésének 1. pontja). 
d) Egyedülálló: az a személy, aki egyszemélyes háztartásban él. 
e) Háztartás: az egy lakásban életvitelszerűen együttlakó személyek. 
 
5. § (1) Ez a rendelet 2016. január 1. napján  lép hatályba. 
 
(2) Hatályát veszti a talajterhelési díjról szóló 20/2004.(VII.2) önkormányzati rendelet. 
 
 
 
Baráth Lajos       Dr.Kerekesné Dr.Mracskó Gyöngyi 
polgármester        jegyző 
 
Kihirdetve: 2015. november 26-án. 
 
 
 


