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SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 
 

13/2004. (VI. 29.) 
 

r e n d e l e t e 
 

a talajterhelési díjjal kapcsolatos adatszolgáltatási és eljárási szabályokról 
 
 
Sárospatak Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a környezetterhelési díjról szóló 
2003. évi LXXXIX. törvény 21. §-a (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 
talajterhelési díjról a következı rendeletet alkotja: 
 
 

A rendelet hatálya 
 

1. § 
 
(1) A rendelet területi hatálya Sárospatak város közigazgatási területére terjed ki. 
 
2(2) A R. személyi hatálya kiterjed azokra az ingatlantulajdonosokra, ingatlanhasználókra, 
akik a mőszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem kötnek rá és helyi vízgazdálkodási 
hatósági engedély hatálya alá tartozó szennyvíz elhelyezést alkalmaznak, ideértve az egyedi 
zárt szennyvíztározót is (továbbiakban: kibocsátó). 
 
 

A talajterhelési díj mértéke 
 

2. § 
 
2(1) A talajterhelési díj mértékét a talajterhelési díj (2) bekezdésben meghatározott alapja, a 
(3) bekezdésben meghatározott egységdíj, valamint a település közigazgatási területére 
vonatkozó területérzékenységi szorzó határozza meg.  
 
2(2) A talajterhelési díj alapja a szolgáltatott, vagy egyedi vízbeszerzés esetében a méréssel 
igazolt felhasznált, illetve mérési lehetıség hiányában az átalány alapján meghatározott víz 
mennyisége, csökkentve a külön jogszabály szerinti locsolási célú felhasználásra figyelembe 
vett víz mennyiségével. 
Mérési lehetıség hiányában az átalány alapján meghatározott víz mennyisége: az ingatlant 
használók létszáma (fı) x 60 l/nap. 
 
4(3) A talajterhelési díj egységdíjának mértéke: 1.200,- Ft/m3. 
 
(4) A talajterhelési díj számításának részletes szabályait a környezetterhelési díjról szóló 
2003. évi LXXXIX. törvény 3. számú melléklete határozza meg. 
 
(5) Nem terheli díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót, aki külön jogszabályban 
meghatározott egyedi szennyvíz-elhelyezési kislétesítményt, illetve egyedi szennyvíztisztító 
kisberendezést alkalmaz, illetve akinél a közcsatorna kiépítésre került, de mőszakilag nem áll 
rendelkezésre. 
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(6) A talajterhelési díj alapja csökkenthetı azzal a számlákkal igazolt mennyiséggel, amelyet 
a kibocsátó szennyvíztárolójából a közszolgáltatóval szállíttat el. 
 
 

A díj befizetése 
 

23. § 
 
(1) A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvíz elhelyezéshez kapcsolódó 
talajterhelési díjat a kibocsátónak kell megállapítani, bevallania és megfizetnie (önadózás) a 
tárgyévet követı év március 31-éig az adóhatóság által rendelkezésre bocsátott 
nyomtatványon.  
 
(2) A kibocsátó a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörhöz kapcsolódó talajterhelési díjat az 
önkormányzat 11734169-15350095-03920000 számú Talajterhelési díj beszedési  számla 
javára fizeti be. 
 
(3) A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelvezetéshez kapcsolódó 
talajterhelési díj a települési önkormányzat környezetvédelmi alapjának bevételét képezi. 
 
 

Adatszolgáltatás 
 

24. § 
 
(1) A közszolgáltató a tárgyévet követı év február 28-ig a talajterhelési díj megállapításához 
és ellenırzéséhez szükséges adatokat az önkormányzat rendelkezésére bocsátja. 
 
(2) A kibocsátó köteles a vízfogyasztást és a szennyvíz elszállítását igazoló számlákat a 
tárgyévet követı 5. év végéig megırizni és ellenırzés esetén bemutatni. 
 
 

Egyes eljárási szabályok 
 

5. § 
 
A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó 
talajterhelési díjjal kapcsolatos adóztatási feladatokat az önkormányzati adóhatóság látja el. 
 
 

6. § 
 
A talajterhelési díj megfizetésére, bevallására, az ehhez kapcsolódó jogkövetkezményekre, a 
megállapításához és a beszedéséhez való jog elévülésére, pénzügyi ellenırzésére, valamint 
végrehajtására az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben az adózás rendjérıl szóló 
törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. 
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Átmeneti és záró rendelkezések 
 

27. § 
 
(1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.  Rendelkezéseit 2005. január 1-tıl keletkezett 
díjfizetési kötelezettségre kell  alkalmazni. 
 
(2) A talajterhelési díj fizetésére kötelezett kibocsátó a 2004. évben a talajterhelési díj 20 %-
át, 2005. évben 20 %-át, 2006. évben 50  %-át, 2007. évben 75 %-át, 2008. évben 90 %-át, a 
2009. évtıl 100 %-át köteles megfizetni. 
 
3(3) Jelen rendelet a belsı piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK (2006. december 12.) 
európai parlamenti és tanácsi irányelv átültetését szolgálja. 
 
 
 
 
 

K. m. f. 
 
 
 
 
 
dr. Komáromi Éva s.k.          Dr. Jánosdeák Gábor s.k. 
          jegyzı           polgármester 
 
A kivonat hiteléül: 
 
 
1Módosította a 15/2004. (IX.28.) rendelet, mely kihirdetése napján lép hatályba. 
2Módosította a 7/2005. (III.1.) rendelet, mely kihirdetése napján lép hatályba. 
3Módosította a 22/2009. (IX. 11.) rendelet, mely kihirdetése napján lép hatályba. 
4Módosította a 7/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelet, mely kihirdetését követı napon lép 

hatályba. 
 
 


