
Kazincbarcika Város Önkormányzatának 
27/2015. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 

a talajterhelési díj helyi szabályairól  
 
 

Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról 
szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 21/A. § (2) bekezdésében és 26. § (4) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, továbbá 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a talajterhelési díj helyi 
szabályairól a következő rendeletet alkotja: 
 

Értelmező rendelkezések 
 

1. § 
 

E rendelet alkalmazásában: 
1. védendő felhasználó: a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. tv. (a 

továbbiakban: Vszt.) 2. § 29. pontjában meghatározottak szerinti felhasználó. 
2. fogyatékkal élő felhasználó: a Vszt. 2. § 30. pontjában meghatározottak szerinti 

felhasználó. 
3. kibocsátó: a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. tv. 2. § a) pontjában 

meghatározott környezethasználó. 
4. közeli hozzátartozó: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. 8:1. § (1) 

bekezdés 1. pontjában meghatározott személy. 
 

Általános szabályok 
 

2. § 
 
(1) A talajterhelési díj (a továbbiakban: díj) alanyát, a díjfizetési kötelezettség 

keletkezését, a díj alapját, mértékét és számításának szabályait a környezetterhelési 
díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ktdtv.) állapítja meg. 

 
(2) A felhasznált víz mérési lehetőségének hiányában a díj alapját az állami tulajdonú 

közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg az állami tulajdonú közüzemi 
csatornamű használatáért fizetendő díjakról szóló 47/1999. (XII.28.) KHVM rendelet 
3. számú melléklete szerinti átalány alapján meghatározott víz mennyisége képezi.  

 
(3) A díj önadózás útján való megállapításának, bevallásának, befizetésének 

kötelezettségét és határidejét a Ktdtv. 21/A. § (1) bekezdése állapítja meg. 
 

Kedvezmények, mentességek 
 

3. § 
 
(1) Mentesül a díjfizetési kötelezettség alól az a kibocsátó: 

a) aki a közszolgáltató nyilvántartásában védendő felhasználóként szerepel, 
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b) aki fogyatékkal élő felhasználó, 
c) akinek éves vízfogyasztása a 12 m3-t nem haladja meg, 
d) akinek a háztartásában a maga és vele együtt élő közeli hozzátartozók 

jövedelmét együttvéve az egy főre jutó nettó jövedelem a mindenkori öregségi 
nyugdíjminimum összegének kétszeresét nem haladja meg. 

 
(2) Mentesül az éves fizetendő díj 80 %-ának megfizetése alól a kibocsátó, amennyiben a 

háztartásában az (1) bekezdés d) pontja szerint számított egy főre jutó nettó jövedelem 
az öregségi nyugdíjminimum kétszeresét meghaladja, de annak háromszorosát nem éri 
el. 

 
(3) Mentesül az éves fizetendő díjnak a 250.- Ft/m3 mértéket meghaladó díjfizetési 

kötelezettsége alól az a lakossági fogyasztó kibocsátó, akinek a felhasználási helyen a 
szennyvíz törzshálózatra való rákötés gravitációs szennyvízelvezetéssel nem oldható 
meg, de a rákötés lehetősége ettől eltérő módon műszakilag rendelkezésre áll. 

 
Eljárási és adatszolgáltatási szabályok 

 
4. § 

 
(1) A kibocsátó bevallási kötelezettségét az önkormányzati adóhatóság által 
rendszeresített, vagy az önkormányzati adóhatóságok által rendszeresíthető bevallási, 
bejelentési nyomtatványok tartalmáról szóló 35/2008. (XII. 31.) PM rendelet 9. melléklete 
szerinti nyomtatványon köteles teljesíteni. 
 
(2) A 3. § szerinti díjmentességre vagy kedvezményre való jogosultságot a kibocsátó a 
bevallási nyomtatványon vallja be. A 3. § (1) bekezdés d) pontja és a 3. § (2) bekezdés 
szerinti jogosultságot a kibocsátó a bevallással egyidejűleg a jövedelmek igazolásával és a 
közös háztartáshoz tartozók számának megjelölésével köteles igazolni. A további 
kedvezmények és mentességek feltételeinek megvalósulását az önkormányzati adóhatóság 
utólag ellenőrizheti.   
 
(3) A Ktdtv. 21/A. § (3) bekezdése alapján adatszolgáltatásra kötelezett közszolgáltató a 
díj megállapításához, ellenőrzéséhez szükséges adatokat minden év március 31. napjáig az 
önkormányzati adóhatóság rendelkezésére bocsátja. 
 
(4) A (3) bekezdés szerinti adatszolgáltatás a teljesítést megelőző naptári évre vonatkozó 

következő adatokra terjed ki: 
1. kibocsátó neve, személyi azonosító adatai, lakcíme, 
2. kibocsátás helye, 
3. a szolgáltatott ivóvíz mennyisége, csökkentve a locsolási célra figyelembe vett víz 

mennyiségével, 
4. a védendő fogyasztói minősítés ténye, 
5. adott esetben a közcsatornára való rákötés időpontja. 

 
(5) A folyékony hulladék elszállítására feljogosított szervezet a kibocsátók 

szennyvíztárolójából elszállított folyékony hulladék mennyiségéről a (3) bekezdésben 
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foglaltak szerint, a (4) bekezdés 1-2. pontjaiban meghatározott azonosító adatokkal 
ellátva szolgáltat adatot. 

 
(6) Egyedi esetekben az önkormányzati adóhatóság megkeresésére a közszolgáltató 

véleményezi a kibocsátási helyek vonatkozásában a műszakilag rendelkezésre álló 
közcsatorna meglétét.  

 
(7) A talajterhelési díj megállapításával összefüggő személyi adatokat a kibocsátó 

azonosítására, a bevallások ellenőrzésére használhatja fel az önkormányzati 
adóhatóság. 

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

fizetésére vonatkozó díjkedvezményben részesülő személyekről az önkormányzati 
adóhatóság nyilvántartást vezet. 

 
(9) A díjat Kazincbarcika Város Önkormányzat 11734152-15350057-03920000. számú 

talajterhelési díj beszedési számlájára kell befizetni. 
 
(10) Az e rendeletben és a hivatkozott jogszabályokban nem szabályozott kérdésekben az 

adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben foglaltakat kell alkalmazni.  
 

5. § 
 

Záró rendelkezések 
 

(1) E rendelet a kihirdetését követő 31. napon lép hatályba. 
 
(2) Hatályát veszti a talajterhelési díjjal kapcsolatos helyi szabályokról szóló  
24/2004. (IX. 03.) önkormányzati rendelet és az azt módosító 9/2005. (II. 18.),  
a 26/2005. (VII. 07.) és a 16/2012. (IV. 20.) önkormányzati rendeletek. 
 
 
Kazincbarcika, 2015. szeptember 25. 
 
 
 
Szitka Péter         Dr. Szuromi Krisztina 
polgármester        jegyző 
 
 
 
Kihirdetve: 2015. szeptember 25. 

 
 
Dr. Szuromi Krisztina 

jegyző 


