
 

Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-

testülete 

8/2015. (IX.25.) ÖR. sz. 

önkormányzati rendelete 

a 

talajterhelési díjról. 

 

KörösladányVáros 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, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény 13. § 11. pontjában meghatározott feladatkörében 

eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. A rendelet célja 

 

1. § E rendelet célja a település környezetének megóvása és a vízbázis 

 védelme a közigazgatási bel- és külterületen keletkező folyékony 
 hulladékok káros hatásaitól. 

 

2. A rendelet hatálya 

2. § E rendelet hatálya kiterjed azon kibocsátóra, aki a környezet 
 terhelésével járó anyagot bocsát ki Körösladány közigazgatási területén 

 a környezetbe. 

 

3. Értelmező rendelkezések 

 

3. § E rendelet alkalmazásában: 

 1. kibocsátó: a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. 
 törvény (a továbbiakban: Ktdtv.) 2. § a) pontja szerinti kibocsátó; 

 2. közműszolgáltató: Alföldvíz Regionális Víziközmű-szolgáltató Zrt.; 

 3. tárgyév: január 01. napjától december 31. napjáig terjedő időszak, 
 amelyet talajterhelési díjfizetési kötelezettség érint. 

 

4. A talajterhelési díj megállapítása, bevallása, befizetése, ellenőrzése 

 

4. § (1) A kibocsátó a talajterhelésért díjat köteles fizetni. 



 (2) A talajterhelési díj összegét a Ktdtv. 12. § (2) bekezdése szerint 

 megállapított díjalap, az ugyanezen törvény 12. § (3) 
 bekezdésében meghatározott egységdíj, és a területérzékenységi 

 szorzó (Körösladány közigazgatási területén egységesen 1,5) 
 szorzata határozza meg (éves díjalap x 1200 Ft/m3 x 1,5). 

 

5. § (1) A talajterhelési díjat a tárgyévet követő év március 31-éig kell a 
  kibocsátónak 

a.) megállapítania és bevallania az Önkormányzat által 
 rendszeresített formanyomtatványon, valamint 

b.) befizetnie Körösladány Város Önkormányzata (a 
továbbiakban: Önkormányzat) alábbi számú és 
megnevezésű számlájára: 
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Körösladány Város Önkormányzatának talajterhelési díj beszedési számla 

 

 (2) Ha a kibocsátó több ingatlannal vagy telephellyel rendelkezik, 
  bevallásában az adatokat ingatlanonként vagy telephelyenként 
  kell feltüntetnie. 

 

6. § (1) Nem köteles bevallást tenni az a kibocsátó, aki elfogadja a 

 közműszolgáltató által az önkormányzati adóhatóság 
 rendelkezésére bocsátott, a díjfizetés alapjául szolgáló 

 vízfelhasználási adatokat. Ezen kibocsátók éves fizetendő 
 talajterhelési díját az önkormányzati adóhatóság állapítja meg a 
 közműszolgáltató által közölt adatok alapján. 

 (2) Az (1) bekezdés szerinti díjmegállapításra a kibocsátó 8 
 munkanapon belül észrevételt tehet, amennyiben a tudomására 

 jutott vagy a birtokában lévő adatok alapján a díjmegállapítás 
 módosítása indokolt. Észrevételében meg kell jelölnie a 

 módosítani kívánt adatokat és másolatban csatolnia kell a 
 módosítási igényt alátámasztó dokumentumokat. Az észrevételt 
 az önkormányzati adóhatóság 15 munkanapon belül köteles 

 elbírálni. 

 (3) A talajterhelési díjfizetési kötelezettség a vízvezeték-hálózatra 

 történő rácsatlakozás, a fogyasztásmérő üzembe helyezésének 
 napján keletkezik. 

 (4) A talajterhelési díjfizetési kötelezettség megszűnik a vízvezeték-
 hálózatról történő vízfogyasztás megszüntetése, a fogyasztásmérő 
 leszerelése napján. 

 

5. Mentességek 

 

7. § (1) Mentesül a talajterhelési díjfizetési kötelezettség alól az új 

 kibocsátó, aki az adott évben rácsatlakozik a már üzemeltetett 



 csatornahálózatra. A mentesség a csatornahálózatra történő 

 csatlakozás évének első napjától érvényes. 

 (2) Az (1) bekezdésekben foglalt mentességet, azaz a rácsatlakozás 

  tényét a közműszolgáltató által kiállított dokumentum igazolja. 

 

8. § (1) Amennyiben a kibocsátó az önkormányzat által a 

 szennyvízelvezetés és tisztítás fejlesztése Körösladány 
 (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0022) projekt keretében 

 megvalósított közüzemi csatornahálózatra 2015. december 

 31. napjáig 

 a) ráköt és ezt az önkormányzati adóhatóságnál igazolja, 
  valamint, 

b) az ingatlanra a Körösladányi Viziközmű Társulat által 

 kivetett érdekeltségi hozzájárulás időarányos részét 
 megfizeti, 

a 2015. évre a szolgáltató által az adóhatóság számára jelentett 
vízfogyasztása utáni talajterhelési díjat nem kell bevallania és 

megfizetnie. 

 

(2) Annak, aki az (1) bekezdésben meghatározott rákötési határidőt 

elmulasztja, 2015. évre a díjköteles vízfogyasztása után 
talajterhelési díjat kell fizetnie. A díjfizetési kötelezettség a 

kibocsátót a közcsatorna üzembe helyezését követő 90. naptól 
terheli. 

 

(3) Mentes a talajterhelési díj megfizetése alól az az egyedülélő 
magánszemély aki, az adott évben a 70. életévét betölti és az 

éves vizfogyasztása a 24 m3/év mértéket nem haladja meg. 

 

6. Adatszolgáltatásra vonatkozó szabályok 

 

9. § A közműszolgáltató a Ktdtv. 21/A. § (3) bekezdésében foglalt 
 adatszolgáltatásnak tárgyévet követő év február 28. napjáig tesz eleget, 
 mely adatszolgáltatás a tárgyév adatait tartalmazza. 

 

7. Záró rendelkezések 

 

10. § (1) E rendelet 2015. október hó 1. napján lép hatályba. 

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Körösladány Város Képviselő-

testületének a talajterhelési díjról szóló 13/2004. (XI.25.) önkormányzati rendelete, továbbá a 

4/2014.(III.05.) sz. önkormányzati rendelete.  

 



(3) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai 

 Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való 
 megfelelést szolgálja. 

 

Körösladány, 2015. szeptember 24. 

 

 

 

 

Kardos Károly Ilyés Lajos 

polgármester  jegyző 

 

 

Záradék 

 

A rendelet kihirdetve! 

 

 

Körösladány, 2015. szeptember 25. 

 

 Ilyés Lajos 

 jegyző 

 

 

 


