
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének  

15/2015. (XI.25.) számú önkormányzati rendelete 

a talajterhelési díjról 

 

Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. 

évi LXXXIX. törvény 26. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 

32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében 

eljárva a talajterhelési díjról a következőket rendeli el: 

1. § 

 

(1) A rendelet területi hatálya Vámospércs Város közigazgatási területére terjed ki. 

 

(2) A rendelet személyi hatálya a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. 

törvény (a továbbiakban: Ktdt.) 11. §-ában meghatározott kibocsátókra terjed ki. 

 

2. § 

 

(1) A talajterhelési díjfizetési kötelezettség megállapítására, bevallására és megfizetésére a 

Ktdt. rendelkezései az irányadóak. 

 

(2) A talajterhelési díjjal kapcsolatos adóztatási feladatokat Vámospércs Városi 

Önkormányzat Jegyzője, mint önkormányzati adóhatóság látja el. 

 

(3) Az önkormányzati adóhatóság a talajterhelési díjjal kapcsolatos adóztatási feladatok 

során – a Ktdt.-ben nem szabályozott esetekben – az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. 

törvény rendelkezéseit alkalmazza. 

 

(4) A talajterhelési díjat a kibocsátónak a bevallás benyújtásával egyidejűleg kell 

megfizetnie Vámospércs Városi Önkormányzat 61400007-11032735 számú talajterhelési díj 

beszedési számlája javára. 

 

(5) A vízmennyiség mérővel nem rendelkező kibocsátó esetében 30 l/fő/nap átalány-

vízmennyiség képezi a talajterhelési díj alapját. 

 

3.§ 

(1) A vízi-közmű szolgáltató a kibocsátók azonosításához szükséges adatokról, valamint a 

Ktdt. 12. § (2) bekezdésében meghatározottakról a tárgyévet követő év február 15. napjáig 

adatot szolgáltat az önkormányzati adóhatóság részére: 



a. kibocsátó nevéről, születési ideje, anyja neve, lakcíme és a fogyasztási hely 

megjelölésével, 

b. kibocsátó tárgyévi vízfogyasztásáról, korrigálva az ivóvíz vezeték meghibásodása 

következtében elszivárgott vízmennyiséggel, 

c. közcsatornára történő tárgyévi rákötések időpontjáról és a rákötésig történt tárgyévi 

vízfogyasztásról, 

      d.   talajterhelési díj hatálya alá kerülő új kibocsátók és a talajterhelési díjfizetéssel érintett 

fogyasztási helyek kibocsátójának változásáról. 

 

(2) A kibocsátókról a szolgáltató által közölt személyes adatokat az önkormányzati 

adóhatóság a kibocsátó azonosítására, bevallás ellenőrzésére, a talajterhelési díjjal 

összefüggésben vezetett nyilvántartás céljára használhatja fel. 

 

5. § 

 

(1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Vámospércs Városi 

Önkormányzat Képviselő-testületének a talajterhelési díjról szóló 23/2008. (XI.05.), valamint 

az azt módosító 3/2010. (III.02.) számú rendelete. 

 

(3) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a környezetterhelési díjról szóló 2003. 

évi LXXXIX. törvény talajterhelési díjra vonatozó rendelkezéseit és az adózás rendjéről szóló 

2003. évi XCII. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 

(4) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik. 

 

Vámospércs, 2015. november 25.  

 

 

                      Ménes Andrea     Kanyóné Papp Klára 

                        polgármester      jegyző  

 

 

 

A rendeletet a mai napon kihirdetem: 

 

Vámospércs, 2015. november 26. 

                                                         

 

    Kanyóné Papp Klára  

                            jegyző 


