
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 
 2/2005.(II.15.),  22/2007. (XII.27.) és 4/2017. (II.16.) önkormányzati rendeleteivel módosított  

12/2004.(X.28.)  rendelete  
a talajterhelési díjjal kapcsolatos eljárási szabályokról 

 
(A módosításokkal egységes szerkezetben) 

 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többsz. 
mód. 1990.:LXV. törvény 16.§(1) bekezdésében  és a környezetterhelési díjról szóló 2003.évi 
LXXXIX. törvény (továbbiakban: Törvény) 21.(2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a 
talajterhelési díj fizetési kötelezettséggel  kapcsolatos eljárási szabályokat  az alábbiak szerint 
állapítja meg: 
 

A rendelet hatálya 
 

1.§ 1 
 

(1) A rendelet hatálya Dömsöd Nagyközség közigazgatási területén kiterjed arra a 
környezethasználóra  aki (amely) az engedélyhez kötött környezethasználata során a környezet 
terhelésével járó anyagot bocsát a környezetbe (a továbbiakban: kibocsátó). 
 
(2) A talajterhelési díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki a műszakilag rendelkezésre 
álló közcsatornára nem köt rá és helyi vízgazdálkodási hatósági engedélyezés hatálya alá tartozó 
szennyvízelhelyezést, ideértve az egyedi zárt szennyvíztározót is, alkalmaz. Amennyiben a 
közcsatornát év közben helyezik üzembe, a díjfizetési kötelezettség a kibocsátót a közcsatorna 
üzembe helyezését követő 90. naptól terheli. 

 
(3)Nem terheli díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót, aki külön jogszabályok szerint egyedi 

szennyvízelhelyezési kislétesítményt, illetve egyedi szennyvíztisztító kisberendezést alkalmaz és a 
kibocsátás közvetlen környezetében a kibocsátó által létesített megfigyel objektumban a talajjal 
kapcsolatban lévő felszín alatti vízben a kibocsátó által évente vizsgált nitrát-, ammónium-, szulfát-, 
kloridtartalom egyik komponens tekintetében sem haladja meg 20%-kal a 2005. évben, illetve a 
közcsatorna üzembe helyezését követ hónapban végzett alapállapot-felmérés keretében mért 
értékeket. 

 
(4) A (3) bekezdés szerinti felmérés eredményét a kibocsátó köteles öt évig megőrizni és 

ellenőrzés esetén az adóhatóság rendelkezésére bocsátani. 
 
(5)A szolgáltatott ivóvíz esetében a díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli aki a 

szolgáltatóval kötött hatályos szolgáltatási szerződés alanya (fogyasztó). 
 
(6)Több fogyasztó esetén a talajterhelési díjat a kibocsátók a szolgáltatási szerz?désben 

meghatározott módon a vízdíjfizetés arányában kötelesek megfizetni. 
 
(7) Egyedi vízbeszerzés esetén a díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli aki az ingatlan 

tulajdonosa, illetve aki az ingatlant  ténylegesen használja (bérlő, haszonélvező, más jogcím nélküli 
birtokos). 
 
 
 

                                                 
1 Módosította 2/2005.(II.15.) rendelet (Hatályos: 2005. február 16-tól) 



 
 

A díjfizetés alapja 
 

2. § 2 
(1) A talajterhelési díj mértékét a talajterhelési díj (2) bekezdésben meghatározott alapja, a (4) 
bekezdésben meghatározott egységdíj, valamint a település közigazgatási területére vonatkozó 
területérzékenységi szorzó határozza meg. 
(2) A talajterhelési díj alapja a szolgáltatott, vagy egyedi vízbeszerzés esetében a méréssel igazolt 
felhasznált, illetve mérési lehetőség hiányában az e rendelet 1. számú mellékletében meghatározott 
átalány alapján meghatározott víz mennyisége, csökkentve a külön jogszabály szerinti locsolási célú 
felhasználásra figyelembe vett víz mennyiségével. 
(3) A (2) bekezdésben meghatározott díjalapot csökkenti: 

a.)  az ivóvízvezeték meghibásodása következtében elszivárgott és a szolgáltató által igazolt víz  
mennyisége, 

b.) az a számlákkal igazolt szennyvízmennyiség, amelyet a kibocsátó szennyvíztárolójából, olyan 
arra feljogosított szervezettel szállíttat el amely a folyékony  hulladék  jogszabályi elírások szerinti 
elhelyezését igazolja. 

 
(4)3 A talajterhelési díj egységdíjának mértéke :1200-Ft/m3, területérzékenységi szorzó 1,5. 
 
(5) A talajterhelési díj fizetésére kötelezett kibocsátó a 2004. évben a törvény által megállapított 
talajterhelési díj 20%-át, 2005. évben 20%-át, 2006. évben 50%-át, 2007. évben 75%-át, 2008.  
évben 90%-át, a 2009. évtől 100%-át köteles megfizetni.” 
 

A  díjfizetési kötelezettség keletkezése, megszûnése, a díjfizetés módja 
 

3.§  
(1) A díjfizetési kötelezettség a vízvezeték hálózatra a rendelet hatálybalépése elõtt rákötött 
ingatlanok esetében a rendelet hatálybalépésével keletkezik. 
 
(2) 4 Amennyiben a közcsatornát év közben helyezik üzembe, a díjfizetési kötelezettség a kibocsátót 
a közcsatorna üzembe helyezését követ 90. naptól terheli. 
 
(3) A díjfizetési kötelezettség megszűnik  a közcsatornára való rákötés napján.” 
 
(4) A  díjfizetési kötelezettség keletkezésének és megszûnésének idõpontját (napját) a szolgáltatási 
szerzõdés szerint kell megállapítani.    
 
(5) 5  (Hatályon kívül) 

4.§  
 
(1) A kibocsátók bevallási és adatszolgáltatási kötelezettségüknek e rendelet 1.számú függeléke  
szerinti bevallási nyomtatványon tesznek eleget az adóévet követő év március 31. napjáig.  A 
bevallást  az   önkormányzati adóhatósághoz kell benyújtani.  
 
(2)6  A  kibocsátók 2.§ (2) bekezdésben és (3) bekezdésben meghatározott adatait a vízszolgáltató 

                                                 
2 Módosította 2/2005.(II.15.) rendelet (Hatályos: 2005. február 16-tól) 
3 Módosította 4/2017. (II.16.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2017. február 16-tól. 
4 Módosította 2/2005.(II.15.) rendelet (Hatályos: 2005. február 16-tól) 
5 Hatályon kívül helyezte a 2/2005.(II.15.) rendelet (Hatálytalan: 2005. február 16-tól) 
6 Módosította 2/2005.(II.15.) rendelet (Hatályos: 2005. február 16-tól) 



tárgyévet követ év február 15. napjáig közli az önkormányzati adóhatósággal. 
 
(3) Abban az esetben, ha a fogyasztó a vízszolgáltató által közölt  4.§ (2) bek.szerint  vízfogyasztási 
adatokat  vitatja a bevallás benyújtásának idõpontjáig köteles a szolgáltatóval egyeztetni. 
 
(4) A közcsatornára nem csatlakozott kibocsátókról (1.§ (2) bek.), továbbá a rákötés mûszaki 
akadályáról a közcsatorna-hálózat üzemeltetõje  (6.§) szolgáltat adatot az önkormányzati 
adóhatóságnak. 
 
(5) A talajterhelési díj megállapításával összefüggõ személyes adatokat a kibocsátó azonosítására, a 
bevallások ellenõrzésére használhatja fel az önkormányzati adóhatóság. 

5.§ 7 
 
 (1) A  talajterhelési díjat a kibocsátónak kell megállapítania, bevallania és megfizetnie (önadózás) a 
tárgyévet követ év március 31-éig. 

 
(2) A 2004. év II. félévében esedékes negyedéves  díjakat 2005. március 31. napjáig kell bevallani 

és egy összegben  megfizetni, a 2004. évben fogyasztott vízmennyiség alapján. 
 

(3) A kibocsátó a  talajterhelési díjat az önkormányzat -Polgármesteri Hivatal Dömsöd 
Talajterhelési Díj Beszedési Számla javára fizeti meg. - 
 

Díjmentesség, díjkedvezmény  
 

6.§8  
 
 

6/A §9  
 
 
 

7.§  
 
(1)10 Díjkedvezmény, így díjmérséklés, részletfizetés, illetve kivételesen a díj elengedése 
(továbbiakban együtt : fizetési könnyítés) a kibocsátó kérelmére abban az esetben engedélyezhető, 
ha a kérelmező igazolja, hogy a talajterhelési díj megfizetése családi, jövedelmi, vagyoni 
viszonyaira is tekintettel saját és családja megélhetését súlyosan  veszélyezteti. 

 
(2) A fizetési könnyítésre vonatkozó kérelemet az e rendelet 2. számú függelékében szereplõ 
nyomtatványon kell benyújtani.   
 
(3) A fizetési könnyítésre vonatkozó kérelmet az önkormányzati adóhatóság bírálja el. 

 
Értelmezõ rendelkezések 

 
9.§  

 
1. Mûszakilag rendelkezésre álló közcsatorna: amely lehetõvé teszi - mûszaki kiallakításánál, 

                                                 
7 Módosította 2/2005.(II.15.) rendelet (Hatályos: 2005. február 16-tól) 
8 Hatályon kívül helyezte a 22/2007. (XII27.) rendelet.  (Hatálytalan 2008. január 1-től) 
9 Hatályon kívül helyezte a 22/2007. (XII27.) rendelet.  (Hatálytalan 2008. január 1-től) 
10 Módosította 2/2005.(II.15.) rendelet (Hatályos: 2005. február 16-tól) 



elhelyezkedésénél fogva- a rácsatlakozást. 
 
2. Jövedelem: A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló mód. 1993.évi III. törvény 
(továbbiakban: Sztv.) 4.§ (1) bekezdés a.) pontja szerint 
3. Vagyon: az az ingatlan, jármû, gépi meghajtású termelõ- és munkaeszköz, továbbá vagyoni 
értékû jog, amelynek külön-külön számított forgalmi értéke, illetõleg összege az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének a húszszorosát, vagy együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének az ötvenszeresét 

meghaladja. Nem minõsül vagyonnak az az ingatlan, amelyben az érintett személy lakik, továbbá a 
mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármû; 

 
4. Család:  egy lakásban,ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezõ közeli 
hozzátartozók (Sztv.: 4.§b (1) d.) pontja) közössége; 

 
5. egyedülélõ: az a személy, aki egyszemélyes háztartásban lakik; 

 
6.11 Vízszolgáltató: DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi korlátolt Felelősségű társaság (székhelye: 
2370 Dabas, Széchenyi u. 3.) 
 
712. Közcsatorna üzemeltetője: DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi korlátolt Felelősségű társaság 
(székhelye: 2370 Dabas, Széchenyi u. 3.) 
 

Záró rendelkezések 
10.§  

 
Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi 
LXXXIX. törvényrendelkezéseit kell alkalmazni. 

 
11.§  

 
A rendelet 2004. november 1. napján lép hatályba. 
 
 

Kudar Zsigmondné   sk.                        dr. Vörös Andrea sk.  
      polgármester                                        jegyzõ 

Kihirdetési záradék: 
A rendelet kihirdetve 2004. október 28. napján. Dr. Vörös Andrea jegyző 
 
A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalta 2017. március 16. napján dr. Bencze Zoltán jegyző. 
 

dr. Bencze Zoltán sk. 
jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
11 Módosította 4/2017. (II.16.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2017. február 16-tól. 
12 Módosította 4/2017. (II.16.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2017. február 16-tól. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.számú melléklet a 12/2004.(X.28.) rendelethez13 
 
 
Lakó-, üdülőingatlanok vízfogyasztásának figyelembe vehető átalánymennyiségei 
 
 1.    beépített ingatlanok (telkek)   
  1.1  udvari csappal  40 l/fő/nap 
  1.2  lakáson belüli   vízcsappal   65 l/fő/nap 
  1.3  lakáson belüli vízcsappal és vízöblítéses WC-vel  95 l/fő/nap 
  1.4 Lakáson belüli vízcsappal, vízöblítéses WC-vel és fürdőszobával  180 l/fő/nap 
2   a személyi tulajdonban álló - vállalkozáson kívüli - nyaralók, üdülők, 

házikertek esetében  évente összesen hét hónapra (április-október 
hónapokra) kell az a fogyasztott víz mennyiséget felszámítani 

 200 l/nap 

 
 
 

                                                 
13 Beiktatta  2/2005.(II.15.) rendelet (Hatályos: 2005. február 16-tól) 


