
 

 

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

7/2015 (IV.27.) önkormányzati rendelete 

a talajterhelési díjról 

(egységes szerkezetben a 16/2015.(VIII.28.), 25/2017.(XII.19.) önkormányzati rendelettel) 

 

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi 

LXXXIX. törvény 21/A. § (2) bekezdésében és a 26. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 

az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 11. pontjában meghatározott feladatkörében 

eljárva, 

a Sajószentpéter Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2014. (X.22.) 

önkormányzati rendelet 3. melléklet 1. b) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró 

Pénzügyi, Fejlesztési és Közbeszerzési Bizottság, valamint  

a Sajószentpéter Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2014. (X.22.) 

önkormányzati rendelet 3. melléklet 2. b) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Jogi és 

Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

 

A rendelet hatálya  

1. § 

 

A rendelet hatálya Sajószentpéter Város közigazgatási területén a helyi vízgazdálkodási hatósági, illetve 

vízjogi engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést, ideértve az egyedi zárt szennyvíztározót 

alkalmazókra (továbbiakban: kibocsátó) terjed ki, akik a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára 

nem kötöttek rá. 

 

A díj megállapítása  

2. § 

 

(1) A kibocsátó köteles a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvényben 

(továbbiakban: Ktdtv.) meghatározott talajterhelési díjat fizetni. 

 

(2) A fizetendő díj alapját és mértékét – a (3) bekezdésben foglaltak kivételével – a Ktdtv-ben foglaltak 

alapján kell megállapítani. 

 

(3) A talajterhelési díj alapja egyedi vízbeszerzés esetében a méréssel igazolt, felhasznált, illetve 

mérési lehetőség hiányában az átalány alapján meghatározott víz mennyisége. A vízfogyasztási 

átalány számítása az állami tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg az állami 

tulajdonú közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjakról szóló 47/1999. (XII.28.) KHVM 

rendelet 3. mellékletében meghatározott mennyiségek alapján történik. 

 

A talajterhelési díj bevallása és megfizetése  

3. § 

 

(1) 1A talajterhelési díjat a kibocsátónak kell írásban vagy az elektronikus ügyintézés és a bizalmi 

szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben meghatározott 

elektronikus úton bevallania és megfizetnie (önadózás) a rendelet 1. mellékletét képező 

nyomtatványon a tárgyévet követő év március 31-éig. 

 

(2) A kibocsátó a talajterhelési díjat Sajószentpéter Városi Önkormányzat 12046102-00196800-

01100008 számú talajterhelési díj beszedési számlájára fizeti meg. 

 

                                                           
1 Módosította a 25/2017.(XII.19.) Ör. 7. §-a    Hatályos: 2018.01.01. 



Díjkedvezmény, mentesség  

 

4. § 

 

(1) Mentes a rákötés évének első napjától a talajterhelési díj megfizetése alól az a kibocsátó, aki a 

közcsatornára ráköt. 

 

(2) 85 %-os talajterhelési díjkedvezmény illeti meg azt a lakossági kibocsátót, akinek a háztartásában 

az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb 

összegének a kétszeresét. 

 

(3) 90 %-os talajterhelési díjkedvezmény illeti meg a kibocsátót, amennyiben a közcsatornára történő 

rákötést az alábbi tényező akadályozza: 

 

a) azon ingatlan esetén, ahol a gerincvezeték kiépült, de bekötővezeték nincs. 

b) házi szennyvízátemelő berendezés alkalmazása szükséges, 

c) akinek ingatlana csak kerti csappal rendelkezik. 

 

(4) A mentességre vagy a kedvezményre való jogosultságról a kibocsátó a bejelentés megtételével, 

illetve a bevallással egyidejűleg a tárgyévre vonatkozóan a 2. számú melléklet szerint nyilatkozatot 

tesz és azt igazolja . 

 

Adatszolgáltatás  

  

5. § 

 

(1) A közszolgáltató a kibocsátók azonosítása és ellenőrzése érdekében az önkormányzati adóhatóság 

részére adatot szolgáltat: 

 

a) 2tárgyévet követő év február 28. napjáig a kibocsátók tárgyévi vízfogyasztásáról, 

korrigálva a külön jogszabály szerinti locsolási célú felhasználásra figyelembe vett 

víz mennyiségével,  

 

b)    a negyedévet követő hónap 5. napjáig a közcsatornára való rácsatlakozók köréről, valamint 

a kibocsátók körében történt változásról. 

 

(2) A talajterhelési díj megállapításával összefüggő személyes adatokat a kibocsátó azonosítására, a 

bevallások ellenőrzésére használhatja fel az önkormányzati adóhatóság. 

 

(3) A talajterhelési díj fizetésére kötelezett kibocsátókról, valamint a talajterhelési díj fizetésére 

vonatkozó díjkedvezményben részesülő személyekről az önkormányzati adóhatóság nyilvántartást 

vezet. 

 

Eljárási szabályok  

 

6.§ 

 

(1) A talajterhelési díjjal kapcsolatos adóztatási feladatokat az önkormányzati adóhatóság látja el. 

 

(2) A talajterhelési díj megfizetésére, bevallására, az ehhez kapcsolódó jogkövetkezményekre, a 

megállapításához és a beszedéséhez való jog elévülésére, pénzügyi ellenőrzésére, valamint 

végrehajtására a Ktdtv.-ben nem szabályozott kérdésekben az adózás rendjéről szóló törvény 

rendelkezéseit kell alkalmazni. 

                                                           
2 Módosította a 16/2015.(VIII.28.) Ör. 1. §-a                                                            Hatályos: 2015.augsztus 29. 



 

Záró rendelkezések 

 

7. § 

 

(1) A rendelet 2015. június 1. napján lép hatályba. 

 

(2) Hatályát veszti a talajterhelési díjjal kapcsolatos helyi szabályokról szóló 27/2004.(IX.07.) rendelet.  

 

 

 

Sajószentpéter, 2015. április 23. 

 

 

Jegyző távollétében 

 

 

Dr. Guláné Bacsó Krisztina                 Dr. Faragó Péter 

            aljegyző                     polgármester 

 

Kihirdetési záradék: 

 

 

A rendeletet 2015. április 27. napján kihirdettem. 

 

 

Dr. Guláné Bacsó Krisztina 

           aljegyző 

  



1. számú melléklet 

  



2. számú melléklet 

NYILATKOZAT* 

1. Mentesség igénybevételéhez …………… évben 

Nyilatkozom, hogy a helyi önkormányzat …………….. számú talajterhelési díjról szóló rendeletének 

4. § (1) bekezdése alapján díjmentességre jogosult vagyok, mert  

……….. év ………………. hó …… napján a közcsatornára rákötöttem. 

Mentességemet a közszolgáltató által kiállított szennyvízbekötési jegyzőkönyv másolatának 

becsatolásával igazolom. 

 

2. Kedvezmény igénybevételéhez ……… évben 

Nyilatkozom, hogy a helyi önkormányzat ……………… számú talajterhelési díjról szóló rendeletének 

4. § (2) bekezdése alapján 85 %-os díjfizetési kedvezményre vagyok jogosult az alábbiak szerint: 

A háztartásban élők neve Havi átlag nettó jövedelem (Ft-ban) 

  

  

  

  

  

  

  

Összesen: ………………… fő …………………………… Ft 

 

1 főre jutó jövedelem: ………………………….. Ft. 

Mellékelem a családban élők jövedelemigazolását. 

 

3. Kedvezmény igénybevételéhez ………….. évben 

Nyilatkozom, hogy a helyi önkormányzat ………………. számú talajterhelési díjról szóló rendeletének 

4. § (3) bekezdése alapján 90 %-os díjfizetési kedvezményre vagyok jogosult, mert: 

a) az ingatlanomon a gerincvezeték kiépült, de bekötővezeték nincs, 

b) az ingatlanomon házi szennyvízátemelő berendezés alkalmazása szükséges, 

c) az ingatlanom csak kerti csappal rendelkezik. 

A kedvezmény igénybevételéhez mellékelem a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal 

Városüzemeltetési és Beruházási Osztálya által kiadott igazolást. 

 

Sajószentpéter, ……. év ……………. hó ……. nap 

        ……………………………………… 

                              kibocsátó 

* A mentesség/kedvezmény igénybevétele a megfelelő pont kitöltésével 

történhet! 


