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Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 
25/2015.(IX.30.) önkormányzati rendelete 

A talajterhelési díjról 
 

Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés (a) pontja a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 21/A.§ (2) 
bekezdésében, és a 26.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§. § (1) bekezdés 11. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva, az alábbi rendeletet alkotja: 
 

1. § 
 

A rendelet hatálya kiterjed mindazon természetes- és jogi személyekre, jogi személyiséggel 
nem rendelkező gazdálkodó szervezetekre akik/amelyek a műszakilag rendelkezésre álló 
közcsatornára nem kötnek rá, és a helyi vízgazdálkodási engedélyezés alapján 
szennyvízelhelyezést alkalmaznak (kibocsátó).  
 

2. § 
Adatszolgáltatási kötelezettség 

 
(1)  Adatszolgáltatási kötelezettség terheli a közszolgáltatót a Tiszamenti Regionális 
Vízművek Zrt.-t, Fegyvernek Város közigazgatási területén a rendelet hatálya alá tartozó 
kibocsátókra vonatkozóan a szolgáltatott víz mennyisége, valamint a csatornára való 
rácsatlakozók köre tekintetében.  
 
(2)  Az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatást a tárgyévet követő év február 28-ig kell 
teljesítenie az adatszolgáltatásra kötelezettnek. 
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3. § 
Eljárási szabályok 

 
(1)  A talajterhelési díjat Fegyvernek Város Önkormányzatának 11745066-15409993-
03920000 számú talajterhelési díj beszedési számlájára kell befizetni. 
 
(2) Az önkormányzati adóhatóság minden évben kipostázza a kibocsátó részére a díjfizetési 
kötelezettség bevallását szolgáló nyomtatványt. 
 
(3) A talajterhelési díjat a kibocsátónak kell megállapítani, bevallani és önadózás keretében 
megfizetni a (1) bekezdésében megjelölt számlára a tárgyévet követő év március 31-ig. 
 
(4) A talajterhelési díj bevallási kötelezettség alól mentesül a közszolgáltató igazolása alapján 
a tárgyévben vízfogyasztással nem rendelkező kibocsátó, 
  
(5) A vízmennyiség mérővel nem rendelkező kibocsátó esetén 50 liter/fő/nap átalány 
vízmennyiség képezi a talajterhelési díj alapját. 
 

4.§ 
Díjmentességek 

 
Mentes a talajterhelési díj megfizetése alól a kibocsátó 
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a)  a közszolgáltató által igazolt külön órával (főmérő vagy almérő) mért kerti csapon és 
tűzi vízmérőn keletkezett vízfogyasztás után, 
b)  ha a vételezett vízmennyiséget üres telken folyó építkezéshez használja fel, és ezt a 
közszolgáltató igazolja. 
c) az igazoltan technológiai célú, külön mérőórával mért vízfogyasztása után. 

 
5. § 

Díjkedvezmények 
 

(1) Különös méltánylást érdemlő esetben a kibocsátó kérelmére a tárgyévben a 
talajterhelési díj megfizetésére 50% -os díjkedvezmény állapítható meg az alábbi feltételek 
fennállásakor: 
a.)az a családben élő háztartás, ahol az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át. 
b.) egyedülálló esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át. 
 
 (2)  A kedvezmény első alkalommal abban az évben vehető figyelembe, amelyikben az a) 
vagy a b) pontban meghatározott feltételek teljesülnek. 
 

 
6.§ 

Értelmező rendelkezések 
 

Ezen rendelet alkalmazásában: 
 
1. Kerti csap: a közszolgáltató által igazoltan, kizárólag locsolási célra létesített, külön 
mérőórával (főmérő vagy almérő) mért külön vízvételező hely. 
2. Technológiai célú vízfelhasználás: a közszolgáltató által igazolt vízmennyiség, amely a 
kibocsátó által engedéllyel végzett termelő tevékenysége során veszteség nélkül az előállított 
termék részévé válik. 
 

7.§ 
Záró rendelkezések 

 
Ez a rendelet 2016. január 1. napján lép hatályba. 
 
 

Tatár László        dr. Pető Zoltán 
polgármester              jegyző 

 
 
Kihírd.: 2015.IX.30. 
 
 
*1 A 30/2021.(XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról (2022. január 1-től hatályos)  


