
Söjtör Község Önkormányzata Képviselő–testületének 

2/2012.(I.31.) önkormányzati rendelete 

 a talajterhelési díjról  

 

 
 

Söjtör Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. 

évi LXXXIX. törvény (továbbiakban: Ktd.) 21/A. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás 

alapján, valamint a 26. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következő 

rendeletet alkotja. 

 

1. § 

 

A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó 

talajterhelési díj egységdíjának mértékét és számításának részletes szabályait a Ktd.12. § (3) 

és (4) bekezdése határozza meg.  

 

    2. § 
 

Mérési lehetőség hiányában egyedi vízbeszerzés esetén átalányként az engedélyben szereplő 

vízmennyiséget, annak hiányában 50 liter/fő/nap vízmennyiséget kell figyelembe venni. 
 

3. § 

 

 (1) A kibocsátó a díjfizetési kötelezettségéről évente a tárgyévet követő év március 31-ig tesz 

bevallást, az erre a célra szolgáló nyomtatványon az önkormányzati adóhatóságnál. 

 

(2) Ha a kibocsátó több telephelyet működtet, vagy ingatlannal rendelkezik, bevallásában az 

adatokat telephelyenként, illetve ingatlanonként tünteti fel. 

 

(3) A kibocsátó köteles olyan nyilvántartást vezetni, amelyből a díjfizetés alapja, valamint 

összege telephelyenként megállapítható. 

 

(4) Adatszolgáltatási kötelezettség terheli a víz-, és csatornamű üzemeltetést végző 

szolgáltatót – ZALAVÍZ Zrt. – a rendelet hatálya alá tartozó kibocsátókra vonatkozóan, 

kibocsátóként a szolgáltatott víz mennyisége és a locsolási célú víz mennyisége tekintetében. 

 

(5) Adatszolgáltatási kötelezettség terheli a folyékony hulladék szállítására feljogosított 

közszolgáltatót az elszállított szennyvíz mennyiségéről kibocsátóként. 

 

(6) A (4), (5) bekezdés szerinti adatszolgáltatás benyújtási határideje a naptári év február 15. 

napja, mely adatszolgáltatás a naptári évet megelőző év adatait tartalmazza. 

 

(7) A (4) bekezdésben meghatározott adatszolgáltató, a közműre rácsatlakozott kibocsátók 

tekintetében köteles minden negyedévet követő hó 15. napjáig a (4) bekezdésben 

meghatározott tartalommal adatot szolgáltatni, amelynek január 1. és a rácsatlakozás 

időpontja közötti időszakra kell vonatkoznia. 

(8) A (4) bekezdésben meghatározott adatszolgáltató által szolgáltatott adatok alapján az 

önkormányzati adóhatóság naptári év május 31. napjáig  ellenőrzi, hogy a kibocsátó eleget 

tett–e bevallási kötelezettségének.  



 

 

4 § 
 

(1) A kibocsátó talajterhelési díjfizetési kötelezettsége azzal a nappal megszűnik, amely 

napon:  

a.) a vízszolgáltatási szolgáltatás igénybevétele a vízszolgáltató igazolása szerint 

megszűnt, 

b.) a 2. § (2) bekezdésében foglalt berendezések üzembe helyezése megtörténik, 

c.) a kibocsátó a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára ráköt, és azt a szolgáltató 

igazolja. 

 

(2) A kibocsátó a talajterhelési díj fizetési kötelezettségének megszűnéséről annak 

bekövetkezésétől számított 30 napon belül bevallást tesz az önkormányzati adóhatósághoz. 
 

 

 

5. § 

 

(1) A talajterhelési díjat a kibocsátónak önadózással kell megállapítania, és a díjat a bevallás 

benyújtásával egyidejűleg kell megfizetnie, a rendelet 2. és 3. §-ában meghatározott 

határidőig. 

 

(2) A fizetési kötelezettséget a kibocsátónak Söjtör Község Önkormányzata 74000119-

10734104 számú talajterhelési díj beszedési számlájára kell teljesíteni. 
 

 

6. § 

 

(1) Ez a rendelet 2012. február 1-jén lép hatályba. 

(2) Hatályát veszti a talajterhelési díjról szóló 9/2009.(IX.11.) önkormányzati rendelet, és az  

     azt módosító 8/2010.(V.3.) önkormányzati rendelet. 

 

 
 

 

  Baksa István      Szilvás Istvánné 

            polgármester          körjegyző 

 

 

 

Kihirdetve: 2012. január 31. 

 

 

 

        Szilvás Istvánné 

             körjegyző 
 

 


