
TISZAJENŐ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 
 

44/2004.(XII. 29.) rendelete 
 

A talajterhelési díj helyi szabályairól 
 
Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló, 
a 2004. évi CI. törvénnyel módosított 2003. évi LXXXIX. számú törvény 21/A §. /2/ 
bekezdése, továbbá a közműves ivóvízellátás és a közműves szennyvízelvezetésről 
szóló 38/1995.(IV.5.) Korm. rendelet alapján a környezet és természet megóvása 
érdekében a talajterhelési díj helyi szabályaival kapcsolatosan a következő rendeletet 
alkotja / a dőlt betűs szöveg a 2003. évi LXXXIX. számú törvény szövege/: 

 
Általános rendelkezések 

 
 
1.§ (1) A rendelet hatálya kiterjed : a környezetet igénybevevő, terhelő, veszélyeztető, 
illetőleg szennyező természetes és jogi személyekre, jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezetekre ( 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 - alkalmaz. 
 
(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  megfigyelő objektumban a talajjal kapcsolatban lévő felszín alatti vízben a 

kibocsátó által évente vizsgált nitrát, ammónium, szulfát, klorid tartalom egyik 

komponens tekintetében sem haladja meg 20%-kal a 2005. évben, illetve a közcsatorna 

üzembehelyezését követő hónapban végzett alapállapot felmérés keretében mért 

értékeket. 

 
(4) A (3) bekezdés szerinti felmérés eredményét a kibocsátó köteles 5 évig megőrizni  

és ellenőrzés esetén az adóhatóság  rendelkezésére bocsátani. 

 
Talajterhelési díj 

 
 

 
2.§  A kibocsátó a talajba juttatott szennyvíz után talajterhelési díjat köteles fizetni. 
 

 
 



3.§ (1) A talajterhelési díj alapja a szolgáltatott, vagy egyedi  vízbeszerzés esetében a 
méréssel igazolt felhasznált, illetve mérési lehetőség hiányában az átalány alapján 
meghatározott víz mennyisége, csökkentve a külön jogszabály szerinti locsolási célú 
felhasználásra figyelembe vett  és mért víz mennyiségével. 
 
(2) Egyedi vízbeszerzés esetén mérési lehetőség hiányában az adóhatóság az érintett 
ingatlanban lakó személyek számával azonos lakószámú, három  ingatlan 
közszolgáltató által szolgáltatott  vízfogyasztási adatainak átlaga alapján jogosult az 
önellátó vízhasználó talajterhelési díjfizetési kötelezettségét megállapítani. 

 
4.§ (1) Tiszajenő Község közigazgatási területére vonatkozó területérzékenységi 
szorzó: 1,5. 

 
(2) A talajterhelési díj alapja csökkenthető  azzal a számlákkal igazolt mennyiséggel, 

amelyet a kibocsátó szennyvíztárolójából, olyan arra feljogosított szervezettel szállíttat 

el, amely a folyékonyhulladék jogszabályi előírások  szerinti elhelyezését igazolja. 

 
 

5.§ Nem terheli díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót, akinél a közcsatorna 
kiépítésre került, de műszakilag – az ivóvízellátást és szennyvízcsatorna szolgáltatást 
nyújtó a helyi víz és csatorna szolgáltató / továbbiakban Szolgáltató/ igazolása szerint 
– nem áll számára rendelkezésre. 

 
Mentesség 

 
 

6.§ (1) Kérelemre mentes a díjfizetés alól az a  kibocsátó, aki  a tárgyévben betöltötte 
70. életévét, és az ingatlant egyedül vagy házastársával /élettársával/ használja, és a 
család  egy főre jutó havi jövedelme  nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 150  %-át. 
 
(2) Az írásban benyújtott kérelemhez csatolni kell a rendelet  mellékletében szereplő 
jövedelemnyilatkozatot. 
 
(3) A mentességre  irányuló kérelem  folyamatosan benyújtható, mentesség a tárgyévet 
követő év első napjától fennálló fizetési kötelezettségre állapítható meg. A kérelmeket  
évente meg kell újítani. 
 
(4) Nem adható mentesség,  annak a kibocsátónak, akinek talajterhelési díj hátraléka 
van. 
 
 
 
 
 
 



A díj megfizetése 
 

 
7.§ (1) A Szolgáltató illetve a folyékony hulladék szállítását végző közszolgáltató 
minden év február hó 28. napjáig  az alábbi adatokat szolgáltatja a tárgyévről: 

  
a) talajterhelési díj fizetésére kötelezett kibocsátó  vízfogyasztásának  
 éves mennyisége, 
b) az ivóvízvezeték meghibásodása miatt elszivárgott víz mennyisége kibocsátón- 
     kénti bontásban, 
c) a locsolási célú felhasználásra almérőn figyelembe vett víz mennyisége kibocsá- 
    tónkénti bontásban, 
d) az elszállított szennyvíz mennyisége kibocsátónkénti bontásban a szolgáltatásról  
     kiállított számla alapján, a számla sorszámának és dátumának feltüntetésével, 
e) azokról a kibocsátókról, akiknél előző évben vízfogyasztás nem volt. 
  
(2) A Szolgáltató a szennyvízcsatorna hálózatra történő rácsatlakozásról  szóló 
közüzemi szerződés megkötésétől számított 15 napon belül köteles adatot 
szolgáltatni az önkormányzati adóhatóság részére a kibocsátóról. 
 
 
8.§ (1) Az önkormányzati adóhatóság minden tárgyévet követő év január 31. napjáig  
postázza a kibocsátó részére, a rendelet függelékét képező, a díjfizetési kötelezettség 
bevallását szolgáló nyomtatványt. 
 
(2) A kibocsátó minden év március 31. napjáig köteles a megelőző évi díjfizetési 
kötelezettségéről bevallását az önkormányzati adóhatóságnak megküldeni és 
megfizetni a tárgyévi talajterhelési díj összegét. 
 

   (3) Hatályon kívül helyezve 22/2013.(IX.16.) 
 
(4) A kibocsátó a talajterhelési díjat a bevallási nyomtatvánnyal egyidejűleg 
rendelkezésre bocsátott készpénz-átutalási megbízáson  az önkormányzat 11745004-
15410209-03920000 számú, OTP és Kereskedelmi Bank Rt-nél vezetett számlájára  
fizeti be. 
 
(5) A talajterhelési díj késedelmes megfizetése, a bevallás  benyújtásának 
elmulasztása esetén az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény rendelkezéseit 
kell alkalmazni. 
 
(6) Kérelemre szünetel a díjfizetési kötelezettsége azon kibocsátónak, akinek 
ingatlanán vízfogyasztás nincs. 
 

   (7)    Hatályon kívül helyezve 22/2013.(IX.16.) 
 



(8) Azon kibocsátók, akiknek talajterhelési díjfizetési kötelezettsége tárgyévben szűnik 
meg, a megszűnést követő 15 napon belül kötelesek e tényt az adóhatóságnak 
bejelenteni és fennálló fizetési kötelezettségüket teljesíteni. 
 

Záró és átmeneti rendelkezések 
 

9.§ (1) E rendelet 2005. január 1. napján lép hatályba. 
 
(2) Első alkalommal 2005. március 31-ig kell a kibocsátónak a 2004. október 1. 
napjától 2004. december 31. napjáig terjedő időszak vízfogyasztási  adatai alapján a 
talajterhelési díjjal kapcsolatos bevallását elkészíteni és a talajterhelési díjat befizetni. 

 
(3) Ezen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Tiszajenő Község 
Önkormányzatának  a talajterhelési díj helyi szabályairól szóló 37/2004./IX.20./ 
rendelete. 

 
10.§ E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 
2006/123/EK sz. irányelvébe ütköző rendelkezést nem tartalmaz. 
 
Tiszajenő, 2004. december 16. 

 
id. Horthy Csaba sk.                                            Gyapjasné Sepsi Erzsébet sk. 

  polgármester                                                                jegyző 
 

 
Megjegyzés: A rendeletet módosította az 5/2005. (II. 18.),  a 20/2009.(IX.18.)   a 
25/2009.(XI.30.)  a 3/2012.(II.14.)  és a 22/2013.(IX.16.) önkormányzati rendelet. 
  2013.  október 1. napján hatályos szöveg. 
 
 
Tiszajenő, 2013.  október 1. 
 
                                  Gyapjasné Sepsi Erzsébet  
                                                 jegyző 
 
 
                                                   
 
 

 
 Melléklet a 44/2004. (XII. 29.) rendelethez 

     
Jövedelemnyilatkozat 
A) SZEMÉLYI ADATOK 
      1. Igénylő (kérelmező) neve: ______________________________________________ 

1. Leánykori név: ______________________________________________________ 
2. Bejelentett lakóhely címe: _____________________________________________ 



3. Tartózkodási hely címe: _______________________________________________ 
4. A kérelmezővel egy háztartásban élők száma:   _________  fő 

 
Háztartás: az egy lakásban együtt élő, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel  
                   rendelkező személyek közössége. 
 
A kérelmezőn kívül, a vele egy háztartásban élő személyek felsorolása: 
 
  
Neve               Születési ideje     Kapcsolata a kérelmezővel 
 
 
a)__________________________________________________________________________ 
 
b) _________________________________________________________________________ 
 
c) _________________________________________________________________________ 
 
d) _________________________________________________________________________ 
 
e) _________________________________________________________________________ 
 
f) _________________________________________________________________________ 
 
g)_________________________________________________________________________ 

 
Csatolandó mellékletek: 
1. Munkaviszony, egyéb munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony esetén munkáltatói  
    igazolást a kérelem benyújtását megelőző három hónap részletes jövedelméről.  
2. Nyugdíjszerű ellátás esetén a kérelem benyújtását megelőző három hónapban kapott postai  
    szelvényeket vagy, amennyiben az ellátást folyószámlára folyósítják, az utolsó három havi  
    számlaegyenlegét.  
3. Az önkormányzat által folyósított ellátás esetében a szelvény csatolása nem szükséges,  
    annak összegét és tényét az önkormányzat igazolja.  
 
 
 
 
 
 



B) JÖVEDELMI ADATOK 
A jövedelmi adatokat a csatolt jövedelemigazolások alapján, az előző 3 hónap 
átlagjövedelmére vonatkozóan kell kitölteni, forint összeg megjelölésével.  
A jövedelmek típusai 
 
A kérelmező jövedelme 
 Az előző oldalon szereplő – egy háztartásban élők jövedelme Forintban összesen 

a) pontban szereplő b) pontban szereplő c) pontban szereplő d) pontban szereplő  
f) pontban szereplő g) pontban szereplő 

 
1. Munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból származó jövedelem,  
     alkalmi munkavégzésből származó jövedelem és táppénz,  
2. Társas és egyéni vállalkozásból származó jövedelem 
3. Ingatlan, ingó vagyontárgyak értékesítéséből, vagyoni értékű jog átruházásából származó 
jövedelem,  
4. Nyugellátás, baleseti nyugellátás, egyéb nyugdíjszerű ellátások (saját jogú öregségi 
nyugdíj, özvegyi nyugdíj, házastársi pótlék, rendszeres szociális járadék, átmeneti járadék, 
stb.) 
5. A gyermek ellátásához és gondozásához kapcsolódó támogatások (GYED, GYES, GYET, 
családi pótlék, gyermektartásdíj, árvaellátás, rendszeres gyermekvédelmi támogatás, stb)  
6. Önkormányzat, munkaügyi és egyéb szervek által folyósított egyéb rendszeres pénzbeli 
ellátás (munkanélküli járadék, fogyatékossági támogatás, rendszeres szociális segély, ápolási 
díj, időskorúak járadéka, jövedelempótló támogatások stb. ) 
7. Föld bérbeadásából származó jövedelem 
8. Egyéb (pl. ösztöndíj, értékpapírból származó jövedelem, kis összegű kifizetések stb. ) 
9. Összes nettó jövedelem:  
 
A háztartás összes havi jövedelme________________Ft, ez alapján számított egy főre 
jutó havi nettó jövedelem: _______________Ft/hó.  
 
Alulírott büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy jelen jövedelemnyilatkozatban 
közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 

 
Dátum: ___________________________________ 
 
 
          ______________________ 
               igénylő 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Függelék a 44/2004. /XII.29./ rendelethez 

 
Az adóhatóság megnevezése 
     

BEVALLÁS 
A ………….. évi talajterhelési díj megállapításához, az adózás rendjéről szóló 2003. 
évi XCII. Tv. alapján. 
 

1. A kibocsátó adatai  
Neve:  
                              

Címe: 
                              

 Adószám / Adóazonosító jel:  
           
                  
 
 

2. Természetes személy – Jogi személy – Jogi személyiséggel nem rendelkező   társaság, 
szervezet (aláhúzással kérjük jelölni) 
 
Az érintett ingatlan adatai, melyen a vízfogyasztás történt: 
Település: 

                              

Utca, házszám 
                              

Helyrajzi szám: 
     

 
3. Az ingatlan használatának jogcíme:  
Tulajdonos – Bérlő – Haszonélvező – Kezelői jogot gyakorló (aláhúzással kérjük jelölni) 
 
4. A talajterhelési díj alapjául szolgáló ……………évi  vízfogyasztás mennyisége: 
 
 ……………………….m3/ év  
 
5. A talajterhelési díj alapját csökkentő tételek: 
 
a.) Számlával igazolt szippantott szennyvíz mennyisége………évben ……….m3 

(a számlát kérjük fénymásolatban benyújtani)  
 



b.) Locsolási célú, almérőn mért víz mennyisége …………évben ……….m3 
 
6. A talajterhelési díj  alapját képező víz mennyisége: ………………….m3. 
 
7. A talajterhelési díj  egységdíja alapjául szolgáló összeg  ……….évben  
………………..Ft. 
 
8. A befizetendő talajterhelési díj tárgyévi összege ……………………Ft. 

 
 Büntetőjogi felelőségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban szereplő adatok a 
valóságnak megfelelnek: 
 
Kelt……………………………  ………………………………….. 
                aláírás 

 
NYILATKOZATOK 

A talajterhelési díj kiszabása alóli mentesítéshez 
 

6. Büntetőjogi felelőségem tudatában kijelentem, hogy ……………..évben a bevallásban 
megjelölt ingatlanon vízfogyasztás nem történt.  
 
Kelt……………………………  ………………………………….. 
                aláírás 
     
 
7. Büntetőjogi felelőségem tudatában kijelentem, hogy ……………..évben a bevallásban 
megjelölt ingatlanon egyedi szennyvízelhelyezési kislétesítményt illetve szennyvíztisztító 
kisberendezést alkalmazok. 
 
Kelt……………………………  ………………………………….. 
                aláírás 

 
8. Alulírott nyilatkozom, hogy a kiépített közcsatornára műszaki okból nem tudok rákötni. 
(A szolgáltató igazolása a nyilatkozat elfogadásához szükséges) 
 
 
Kelt……………………………  ………………………………….. 
                aláírás 

 
 


