
Érsekvadkert Község Önkormányzat Képviselő-testületének
11/2013.(VII.1.)rendelete

a talajterhelési díjra vonatkozó eljárási szabályokról 

Érsekvadkert község Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 
2003. évi LXXXIX. törvény (továbbiakban: Ktdt.) 26.§. (4) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján a talajterhelési díjra vonatkozó eljárási szabályokról az alábbi rendeletet
alkotja:

1.§.

                                                            A rendelet hatálya

(1) A rendelet hatálya azokra a természetes és jogi személyekre, jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezetekre terjed ki:

a/ akik, vagy amelyek az élő szervezetek(életközösségeik) és a környezet élettelen elemeivel, 
valamint azok természetes és az emberi tevékenység által alakított környezetével 
kapcsolatban jogokkal rendelkeznek, illetve akiket vagy amelyeket kötelezettségek terhelnek,

b/ akik, vagy amelyek a környezetet igénybe vevő, terhelő, veszélyeztető, illetőleg szennyező 
tevékenységet folytatnak,

(2) Jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Ktdt-ben, valamint az adózás rendjéről 
szóló 2003. évi CXII. tövényben (továbbiakban: Art.) foglaltak az irányadók.

2.§.

A talajterhelési díjjal kapcsolatos eljárási és adatszolgáltatási szabályok

(1) A talajterhelési díjjal kapcsolatos adóztatási feladatokat az önkormányzati adóhatóság a 
Ktdt-ben szabályozottak, valamint ezen rendelet és az a Art. rendelkezéseinek alkalmazásával 
látja el.

(2) A kibocsátó díjfizetési kötelezettségéről évente, a tárgyévet követő év március 31-ig ad 
bevallást az önadózás szabályai szerint.

(3) A kibocsátó a bevallást megelőző évre (tárgyévre) vonatkozó tényleges kibocsátás 
mennyiségéről köteles adatot szolgáltatni az önkormányzati adóhatóság részére. Az 
önkormányzati adóhatóság a szolgáltatott adatokat ellenőrizheti a kibocsátó által fogyasztott 
számlával igazolt vezetékes ivóvíz mennyisége alapján.

(4) A talajterhelési díj alapja a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó 
szennyvízelvezetés esetén a szolgáltatott víz mennyisége, csökkentve az ivóvízvezeték 
meghibásodása következtében elszivárgott, illetve külön jogszabály szerint locsolási célú 
felhasználásra figyelembe vett vízmennyiséggel.

(5) A kibocsátó a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörhöz kapcsolódó talajterhelési díjat 
Érsekvadkert Község Önkormányzatának 64000015-10108886 sz. számlája javára fizeti meg.



3.§.

Záró rendelkezések

(1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, azzal egyidejűleg hatályát veszíti a  
talajterhelési díjra vonatkozó eljárási szabályokról szóló 18/2004.(XI.12.)önkormányzati 
rendelet.

(2) A rendelet kihirdetése a helyben szokásos módon történik.

(3) A kihirdetés módját az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának 50.§.(2) 
bekezdése határozza meg.

Érsekvadkert, 2013. június 25.

Dr. Kovácsné Nagy Mária                                                           Kőhalmi Erika
Polgármester                                                                                Jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Érsekvadkert, 2013. július 1.

                                                                                                 Kőhalmi Erika
                                                                                                Jegyző
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