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Dusnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2/2005. (II. 7.) számú rendelete 

a talajterhelési díjról 
 

Dusnok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés 
a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi 
LXXXIX. Tv.(a továbbiakban: Ktdt.) 21/A.§(2), valamint 26.§(4) bekezdéseiben kapott 
felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja: 
 

1.§ 
 

A rendelet hatálya 
 

(1) A rendelet személyi hatálya kiterjed arra a környezethasználóra ( továbbiakban: 
kibocsátó), aki Dusnok közigazgatási területén helyi vízgazdálkodási hatósági 
engedély alapján szennyvízelhelyezést- ideértve az egyedi zárt szennyvíztározót is - 
alkalmaz, és nem kötött rá a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára. 

 
(2) 1  

 
(3) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed a szennyvízelhelyezés során talajterhelést előidéző 

kibocsátásra. 
2.§ 

 
A díjfizetési kötelezettség keletkezése és megszűnése 

 
(1) A kibocsátó a talajterhelési díj fizetési kötelezettségének keletkezését, valamint 

várható talajterhelési díj összegét a vízszolgáltatás igénybevételét követő 15 napon 
belül jelenti be az önkormányzati adóhatósághoz. Az adóhatóság a bejelentés alapján 
a díjfizetésére kötelezettet nyilvántartásba veszi. 

  
(2) A kibocsátó díjfizetési kötelezettsége azzal a nappal szűnik meg, amely napon 

a) a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára ráköt,  
b) 2a vízszolgáltatás igénybevétele a szolgáltató igazolása szerint megszűnt.  

 
3.§3 

 
A talajterhelési díjjal kapcsolatos átalány megállapítása 

 
(1/) Azon kibocsátók, akiknek vízfelhasználása mérési lehetőség hiányában nem 
állapítható meg, a talajterhelési díj alapjaként 50 liter /fő/nap vízmennyiséget kötelesek 
figyelembe venni.  
 
(2)  Ha a fogyasztásmérő rendellenesen vagy hibásan működik, nem mér, nem lehet 
leolvasni, a hitelesítés ideje lejárt (a továbbiakban: hibás mérés), a mérőeszköz adatai a 
vízfogyasztás alapjául nem szolgálhatnak. Ebben az esetben a hibás méréssel érintett 
időszakban az elfogyasztott víz mennyiségét a hibás mérés időtartamának kezdetét 

                                                 
1 Hatályon kívül helyezte a 2/2014.(II.3.) önkormányzati rendelet 4.§ (2) bekezdése. Hatályos: 2014. február 4-
től. 
2 Módosította a 2/2014.(II.3.) önkormányzati rendelet 3.§ (1) bekezdése. Hatályos: 2014. február 4-től.  
3 Módosította a 16/2015. (XI.16.) önkormányzati rendelet 1.§(1) bekezdése. Hatályos: 2015. november 17-től. 
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megelőző 12 hónap összes fogyasztásából egy napra számított átlagfogyasztás és a hibás 
mérés időtartama alatt eltelt napok számának szorzataként kell meghatározni. A hibás 
mérés időtartama:  

a) ha a meghibásodás tényleges időpontja megállapítható, a meghibásodás időpontjától 
az új fogyasztásmérő felszerelésének időpontjáig terjedő időtartam,  

b) ha a meghibásodás tényleges időpontja nem állapítható meg, a kibocsátó és a 
víziközmű-szolgáltató által közösen becsléssel megállapított időtartam, vagy  

c) a b) pont szerinti közös becslés hiányában az utolsó mérőleolvasástól a hibás mérés 
bejelentésének időpontjáig eltelt időszak, de legfeljebb 12 hónap. 

 
4.§ 
 

Adatszolgáltatás és eljárási szabályok 
 

(1) 45A kibocsátó a talajterhelés díjfizetési kötelezettségéről évente - az erre rendszeresített 
formanyomtatványon - az önkormányzati adóhatósághoz tesz bevallást. A talajterhelési 
díjat a kibocsátó – a bevallás alapján - a tárgyévet követő év március 31-ig köteles egy 
összegben befizetni a 11732040-15337386-03920000 számú " Dusnok talajterhelési díj 
beszedési számla " javára. 

 
(2) A szolgáltató a jegyző részére adatszolgáltatásra köteles a kibocsátók azonosítása és 

ellenőrzése érdekében. 
 
6(3) A szolgáltató a kibocsátók azonosítása és ellenőrzése érdekében köteles a jegyző felé 
adatot szolgáltatni  

a) a tárgyévet követő január 31-ig, a kibocsátók tárgyévi vízfogyasztásáról – korrigálva a 
külön jogszabály szerint figyelembe vett locsolási célú kedvezmény mennyiségével és 
az ivóvízvezeték esetleges meghibásodása miatt elszivárgott vízmennyiséggel -, 
valamint arról, hogy a kiépített szennyvízcsatornára való rákötésnek van-e műszaki 
akadálya,  

b) a rákötést követő hónap 5.napjáig, a közcsatornára való rácsatlakozók köréről 
 
(4) A folyékony hulladék elszállítására feljogosított szolgáltató köteles adatot szolgáltatni az 
Önkormányzat részére a kibocsátók szennyvíztárolójából az előző évben elszállított folyékony 
hulladék mennyiségéről minden év január 25-ig. 
 
(5) A talajterhelési díj megállapításával összefüggő személyes adatokat a kibocsátó 
azonosítására, a bevallások ellenőrzésére használhatja fel az önkormányzati adóhatóság. 
 
(6)7 
 
 (7)8 
 
(8)9 

                                                 
4 Módosította a 2/2014.(II.3.) önkormányzati rendelet 3.§ (2) bekezdése. Hatályos: 2014. február 4-től. 
5 Módosította a 16/2015. (XI.16.) önkormányzati rendelet 1.§(2) bekezdése. Hatályos: 2015. november 17-től 
6 Módosította a 2/2014.(II.3.) önkormányzati rendelet 1.§ (1) bekezdése. Hatályos: 2014. február 4-től. 
7 Hatályon kívül helyezte a 2/2014.(II.3.) önkormányzati rendelet 4.§ (2) bekezdése. Hatályos: 2014. február 4-
től. 
8 Hatályon kívül helyezte a 2/2014.(II.3.) önkormányzati rendelet 4.§ (2) bekezdése. Hatályos: 2014. február 4-
től. 
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(9)10 
 

115. § 
 

Mentesség és díjkedvezmény 
 
(1) Az 1.számú mellékletben szereplő nyilatkozat benyújtásával mentesül a talajterhelési díj 
befizetése alól az a kibocsátó, akinek  

a) ingatlana előtt a közcsatorna kiépítésre került, de arra – a szolgáltató nyilatkozata 
alapján - rákötni nem tud, mert a gravitációs csatornánál jelentkező szintkülönbség 
miatt a tulajdonosnak házi átemelőt kellene kiépíteni, 

b) vízellátása a lakáson belül csak 1 db – házi szennyvíztisztítóra nem kötött – kifolyó 
csappal megoldott, 

c) ingatlanán a méréssel igazolt éves vízfogyasztás nem haladja meg a 15 m3-t. E m3 
feletti fogyasztás esetén - a kedvezmények figyelembe vételével -, a teljes fogyasztás 
után terheli a díjfizetési kötelezettség. 

 
(2) A 2.számú mellékletben szereplő nyilatkozat benyújtásával  

a) 90%-os díjkedvezmény illeti meg azt a kibocsátót, aki 2014. december 31. napjáig a 
műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára ráköt. A rácsatlakozást záróbevallás és a 
szolgáltató által kiadott igazolás benyújtásával kell igazolni.  

 
b) 50 %-os díjkedvezmény illeti meg azt a kibocsátót, 

 ba) akinek a családja kizárólag 65 év feletti személyekből áll, és a családban az egy 
főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 150 %-át,  

 
bb) aki 65. életévét betöltött egyedülálló személy, és havi jövedelme nem haladja meg 

az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át. 
 
(3) 12Az 5.§ (2) bekezdés b) pontja alkalmazásakor a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III.törvény 4. § (1) bekezdés a), c) és l) pontjai szerinti 
fogalom-meghatározásokat kell alapul venni 

 
6.§13 

 
 

7. § 
 

Átmeneti és záró rendelkezések 
 

(1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti a 
19/2004.(X.26.) sz. rendelet. 

                                                                                                                                                         
9 Hatályon kívül helyezte a 2/2014.(II.3.) önkormányzati rendelet 4.§ (2) bekezdése. Hatályos: 2014. február 4-
től. 
10 Hatályon kívül helyezte a 2/2014.(II.3.) önkormányzati rendelet 4.§ (2) bekezdése. Hatályos: 2014. február 4-
től. 
11 Módosította a 2/2014. (II.3.) önkormányzati rendelet 1.§ (2) bekezdése. Hatályos: 2014. február 4-től. 
12 Beépítette 16/2015. (XI.16.) önkormányzati rendelet 1.§(3) bekezdése. Hatályos: 2015. november 17-től 
13 Hatályon kívül helyezte a 16/2015. XI.16.) önkormányzati rendelet 1.§(4) bekezdése. Hatályos: 2015. 
november 17-től 
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(2) A talajterhelési díj fizetésére kötelezett kibocsátó a Ktdt. alapján megállapított 
talajterhelési díjat köteles megfizetni. 
 
 
 
(3) Jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Ktdt.,  valamint az adózás rendjéről 
szóló 2003. évi XCII. Törvény rendelkezései az irányadók. 
 
 
Dusnok, 2005. január 24. 
 
 

 Palotai Péter       Dr. Bajai Bernadett  
 Polgármester       jegyző 

 
 
Kihirdetve:  
Dusnok, 2005.február 7-én.  
 

Dr. Bajai Bernadett 
      jegyző 

 
 
 

A rendelet egységes szerkezetbe foglalva 2015. november 17-én.  
 
 
 
 
 
 

Palotai Péter      Dr. Bajai Bernadett 
polgármester      jegyző 
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1.számú melléklet a 2/2005. (II. 7.)önkormányzati rendelet 5.§ (1) bekezdéséhez 
 

N Y I L A T K O Z A T 
 

Mentesség igénybevételéhez .......................... ….. évben 
 

Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a talajterhelési díjról szóló 2/2005. (II. 
7.) önkormányzati rendelet 5.§ (1) bekezdése alapján díjmentességre jogosult vagyok, mert 
 

a) ingatlanom előtt a közcsatorna kiépítésre került, de arra rákötni nem tudtam, mert a 
gravitációs csatornánál jelentkező szintkülönbség miatt házi átemelőt kellene 
kiépíteni, 
 

b) vízellátásom a lakáson belül csak 1 db – házi szennyvíztisztítóra nem kötött – kifolyó 
csappal megoldott, 
 

c) a méréssel igazolt éves vízfogyasztásom nem haladja meg a 15 m3-t. 
 
(A megfelelő rész aláhúzandó!) 

 
Tudomásul veszem, hogy a jegyző helyszíni szemle útján ellenőrzi, hogy a b) pontra 
vonatkozó nyilatkozatom megfelel-e a valóságnak.  
 
Dusnok, ………………………………. 

       
      ……………………………………… 
        Kibocsátó aláírása 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 
 

 
 
 
 

2. számú melléklet az 5/2013 (III.07.) önkormányzati rendelet 5.§ (2) bekezdéséhez 
 

N Y I L A T K O Z A T 
 

Kedvezmény igénybevételéhez ……………évben 
 

Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a talajterhelési díjról szóló 2/2005. (II. 
7.) önkormányzati rendelet 5.§ (2) bekezdése alapján  
 

a) 90%-os díjkedvezményre vagyok jogosult, mert vállalom, hogy 2014. december 31. 
napjáig a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára rákötök. A rácsatlakozást 
záróbevallás és a szolgáltató által kiadott igazolás benyújtásával igazolom. Tudomásul 
veszem, hogy amennyiben 2014. december 31.napjáig nem kötök rá a közcsatornára, 90 
%-os díjkedvezményemet elveszítem.  

 
b) 50 %-os díjkedvezményre vagyok jogosult, mert 
 

 ba) családom kizárólag 65 év feletti személyekből áll, és a családomban az egy főre 
jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 150 %-át,  

 
bb) 65. életévemet betöltöttem, egyedülálló vagyok, és havi jövedelmem nem haladja 

meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át. 
 

(A megfelelő rész aláhúzandó!) 
 
Dusnok, ………………………………. 

           
      ……………………………………… 
        Kibocsátó aláírása 

 


