
34/2012.(VIII.28.) önkormányzati rendelet 

a talajterhelési díjról 

 
 

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 
2003.évi LXXXIX. törvény 21/A.§ (2), valamint 26.§ (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás 
alapján, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében 
eljárva a talaj, a felszíni és felszín alatti vizek védelmére, terhelésének mérséklésére, a 
környezethasználóknak a környezet és a természet megóvását szolgáló tevékenységre történő 
ösztönzése érdekében a következőket rendeli el: 
 

1.1 

 
1.§2 

 

2.3 

 
2.§4 

 

3. Díjmentesség, díjkedvezmény 

 
3.§ 

(1) Mentes a talajterhelési díj megfizetése alól: 
a) az az egyedülálló kibocsátó, aki a 70. életévét betöltötte és a talajterhelési díjjal érintett 

ingatlant életvitelszerűen egyedül használja, 
b) az a kibocsátó, akinek a családjában a 70. életévét mindenki betöltötte és a talajterhelési 

díjjal érintett ingatlant rajtuk kívül életvitelszerűen más nem használja, 

                                                 
1 Az alcímet hatályon kívül helyezte az 54/2012.(XI.27.) önkormányzati rendelet 2.§ (2) bekezdése, 2013.01.01. 
nappal. 
2 Hatályon kívül helyezte az 54/2012.(XI.27.) önkormányzati rendelet 2.§ (3) bekezdése, 2013.01.01. nappal. 
3 Az alcímet hatályon kívül helyezte az 54/2012.(XI.27.) önkormányzati rendelet 2.§ (2) bekezdése, 2013.01.01. 
nappal. 
4 Hatályon kívül helyezte az 54/2012.(XI.27.) önkormányzati rendelet 2.§ (3) bekezdése, 2013.01.01. nappal. 



5 c) a 2012. évre vonatkozó talajterhelési díj tekintetében az a kibocsátó, aki 2013.  
december 31. napjáig, a 2013. évre vonatkozó talajterhelési díj tekintetében az a 
kibocsátó, aki 2014. december 31. napjáig a csatornarendszerre ráköt, vagy az Alföldvíz 
Regionális Víziközmű-szolgáltató Zrt. részére a bekötési hozzájárulás teljes összegét 
megfizette,” 

d) az a kibocsátó, akinek az ingatlanán nincs az épületbe bekötött vízellátás, vagy 
vezetékes ivóvíz (bármilyen vízhálózat az épületen belül) és a vízfogyasztás csak az 
udvaron levő vezetékes ivóvizes csap (kerti csap) kifolyójáról történik 4 m3/fő/hó 
fogyasztási mennyiségig. 

(2) Különös méltánylást érdemlő esetben a kibocsátó kérelmére a tárgyévben a talajterhelési 
díj megfizetésére 50%-os díjkedvezmény állapítható meg az alábbi feltételek 
fennállásakor: 
a) családban élő esetén az egy főre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi 

nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (a továbbiakban: nyugdíj-minimum) 150 %-
át, 

b) egyedülálló esetén a nyugdíjminimum 200 %-át. 
(3) A mentesség, illetve kedvezmény igénybevételére benyújtott kérelmet Mezőberény Város 

Önkormányzatának Jegyzője (a továbbiakban: Jegyző) bírálja el. 
 

4. Díjfizetési kötelezettség bevallása, adatszolgáltatás 

 
4.§ 

(1) A kibocsátó a talajterhelési díjfizetési kötelezettségéről évente, a tárgyévet követő év 
március 31. napjáig a Jegyzőhöz, mint önkormányzati adóhatósághoz tesz bevallást az 
1.sz. függelék szerinti nyomtatványon. A talajterhelési díjat a kibocsátó állapítja meg, 
vallja be, fizeti meg. 

(2) A kibocsátó a bevallás évét megelőző év – bázisév – vízfogyasztását köteles figyelembe 
venni a díjalap meghatározására, figyelemmel a rendelet 2.§ és 3.§ -ában foglaltakra. 

(3) A kibocsátás megszüntetése esetén annak tényéről 30 napon belül rendkívüli bevallást kell 
benyújtani. A díjfizetési kötelezettség a változás havának utolsó napjával megszűnik. 

(4) A talajterhelési díjjal kapcsolatos adóztatási feladatokat az önkormányzati adóhatóság 
látja el. 

(5) A közműves ivóvízellátást végző közszolgáltató, a jegyző részére a kibocsátó azonosítása 
és ellenőrzése érdekében adatokat szolgáltat a tárgyévet követő év február 28. napjáig a 
kibocsátók tárgyévi vízfogyasztásáról, korrigálva a locsolási kedvezmény mennyiségével. 

(6) A talajterhelési díj fizetésére kötelezett kibocsátókról, valamint a talajterhelési díj 
fizetésére vonatkozó díjkedvezményben részesülő személyekről a Jegyző vezet 
nyilvántartást. 

(7) Az önkormányzati adóhatóság jogosult a bevallásban szereplő kibocsátási adatok 
valódiságának közműves ivóvíz közszolgáltatón keresztül, illetve a helyi vízgazdálkodási 
hatóság közreműködésével történő ellenőrzésére. 

(8) A talajterhelési díj bevallására, megfizetésére, a megállapításhoz és a beszedéshez való jog 
elévülésére, ellenőrzésére, valamint végrehajtására az e rendeletben nem szabályozott 
kérdésekben az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény rendelkezéseit kell 
alkalmazni. 

                                                 
5 Módosította a 29/2013.(XI.26.) önkormányzati rendelet 1.§-a. A módosítás 2013.11.27. nappal. lép hatályba  



(9) A talajterhelési díj megállapításával összefüggő személyes adatokat a kibocsátó 
azonosítására, a bevallások ellenőrzésére használhatja fel az önkormányzati adóhatóság. 

(10) A rendeletben biztosított díjkedvezmény vagy díjmentességek iránti kérelmet a tárgyévet 
követő év március 31. napjáig a jegyzőhöz lehet benyújtani, aki a kérelemről határozattal 
dönt. 

(11) A kibocsátó a talajterhelési díjat a Talajterhelési díj Bevételi Számla Mezőberény 
elnevezésű 10402142-49564948-48571307 számú számlára fizeti meg. 

 

5. Értelmező rendelkezések 

 
5.§ 

Család: egy háztartásban életvitelszerűen együtt lakó közeli hozzátartozók. 
Egyedülálló: az a személy, aki egyszemélyes háztartásban lakik. 
Háztartás: az egy lakásban életvitelszerűen együttlakó személyek. 
Jövedelem: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 2004. évi XXVI. 

törvénnyel módosított 1993. évi III. törvény 4. § (1 ) bekezdés a) pontjában 
meghatározottak szerint. 

Kibocsátó: A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 2. § 
(2) bekezdésére és a Ktd. 2. §-ára figyelemmel minden természetes személy, jogi 
személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki a műszakilag 
rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá és helyi vízgazdálkodási hatósági 
engedélyezés alapján szennyvíz-elhelyezést alkalmaz, ideértve az egyedi zárt 
szennyvíztározót is, és az átalány alapján díjfizetésre kötelezettet. 

Különös méltánylást érdemlő eset: fogyatékosság, betegség, baleset, haláleset, 
munkanélküliség, tartós jövedelemromlás, elemi kár, egyéb rendkívüli élethelyzet 
vagy létfenntartást veszélyeztető körülmény megléte, bekövetkezése. 

Műszakilag rendelkezésre álló közcsatorna: amely lehetővé teszi - műszaki kialakításánál, 
elhelyezkedésénél fogva a rácsatlakozást. 

 

6. Záró rendelkezések 

 
6.§ 

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
(2)6 
 

7.§ 
Ez a rendelet az Európai Parlament és a Tanács a belső piaci szolgáltatásokról szóló 
2006/123/EK irányelvével összeegyeztethető szabályozást tartalmaz. 
 
Mezőberény, 2012. augusztus 27. 
 
 

Siklósi István s.k. Dr. Földesi Szabolcs s.k. 

                                                 
6 Hatályon kívül helyezte az 54/2012.(XI.27.) önkormányzati rendelet 2.§ (3) bekezdése, 2013.01.01. nappal. 



polgármester jegyző 

 
 
Jelen rendeletet a mai napon kihirdettem: 
 
Mezőberény, 2012. augusztus 28. 
 
                                                                            Dr. Földesi Szabolcs  
                                                                                 jegyző 

 



                                                                                    17.függelék a 34/2012.(VIII.28.) önkormányzati 
rendelethez 

 
M e z ő b e r é n y i  P o l g á r m e s t e r i  H i v a t a l  

M e z ő b e r é n y ,  K o s s u t h  t é r  1 .  
� : 0 6 - 6 6  5 1 5 - 5 1 2  F a x :  0 6 - 6 6  5 1 5 - 5 0 3  

e - m a i l :  i n f o @ m e z o b e r e n y . h u  

Azonosító száma (Mutató):  
 
Benyújtás, postára adás dátuma: _______________     _____________________________ 
 átvev ő aláírása 

B E V A L L Á S  
A helyi hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyez éshez kapcsolódó  

talajterhelési díjhoz ……… évr ől.  
Természetes személy esetében 

1.A kibocsátó neve ( aki a vízdíj szerz ődést kötötte) _____________________________________ ______ 

(leánykori családi és utóneve)_____________________ ___________________________________________________ ____ 

születési hely, id ő: ___________________________________, év hó nap 

anyja leánykori családi és utóneve:________________ __________________________________ 

adóazonosító jele:  
lakcíme: ___________________________________________________ ___________ 
munkahely megnevezése, címe________________________ __________________________________ 
nyugdíjas törzsszáma:______________________________ __________________________________ 
Jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkez ő szervezetek esetében 
a kibocsátó megnevezése:___________________________ __________________________________ 
rövidített név( cégnév) ___________________________ __________________________________ 
képvisel őjének neve, címe:__________________________________ _________________________ 

statisztikai számjel:________________adószám: - -  
bankszámla száma: -  
vállalkozás székhelyének címe: ____________________ __________________________________ 
2. Az ingatlan  címe  / ahol a kibocsátás történik/, 

____________________________________________________ 
fogyasztási hely kód:  ____________ 

3.  Bevallás jellege :   Éves bevallás   ZÁRÓ bevallás  
Bevallási id őszak: …….évhónaptól – …….évhónapig 

Az ……. évi vízfogyasztás mennyisége  :  m3 

(a Békés Megyei Vízm űvek ZRT által közölt adatok alapján) 

Szippantott szennyvíz mennyisége …………. évben:  m3  

(A talajterhelési díj alapja csökkenthet ő azzal a számlákkal igazolt mennyiséggel, 
amelyet a kibocsátó a szennyvíztárolójából olyan, a rra feljogosító szervezettel szállítat 
el, amely a szippantott folyékony hulladék jogszabá lyi el őírások szerinti elhelyezését 
igazolja.) 

 
-2- 

 
4. Díjkedvezményre jogosult *:             igen                nem 

                                                 
7 Módosította a 29/2013.(XI.26.) önkormányzati rendelet 2. §-a. A módosítás 2013. 11.27. nappal lép hatályba 



Igen válasz esetén a jogosultság oka: 
 
Csatolt igazolások megnevezése: 
 
5.Díjmentességre jogosult *:               igen               nem 
 
Igen válasz esetén a jogosultság oka: 
 

� 70. életévemet betöltöttem és a talajterhelési díj jal érintett ingatlant egyedül 

használom,  
� családomban mindenki betöltötte a 70. életévét és a talajterhelési díjjal érintett 

ingatlant rajtunk kívül életvitelszer űen más nem használja, 

� az ingatlanomon nincs az épületbe bekötött vízellá tást, vagy vezetékes ivóvíz 

(bármilyen vízhálózat az épületen belül) és a vízfo gyasztás csak az udvaron lev ő 
vezetékes ivóvizes csap (kerti csap) kifolyójáról t örténik, valamint a havi fogyasztás 
nem haladja meg személyenként a 4 m 3-t (a vízfogyasztás igazolása a kérelem kötelez ő 
melléklete ) 

� …………. december 31-ig rákötöttem a csatornahálózatr a, vagy az Alföldvíz Regionális 

Víziközm ű-szolgáltató Zrt részére a bekötési hozzájárulás te ljes összegét megfizettem 
 

(kérjük a vonatkozó mentességet X-el jelölni)   
Büntet őjogi felel ősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a bevallás ban közölt adatok a  
valóságnak megfelelnek. 
Mezőberény, 20…..év ____hónap ____nap 
 _________________________________________ 
 aláírás 
Megjegyzés: a *-al jelölt esetekben a megfelel ő válasz aláhúzandó! 

 
A 20……. évi talajterhelési díj összegének levezetés e: 

-20…. évi vízfogyasztás mennyisége:               ����m3 

-díjalapot csökkent ő, szippantott szennyvíz mennyisége: ����m3 

 
-egységdíj alap mértéke: 1200 Ft/m3 
 
-egységdíj mértéke: 1200 × 1,5( területérzékenységi szorzó ) = 1800Ft/m3 
 

- díjkedvezmény:                         �����  Ft 

 

- díjmentesség megállapításra került:            igen              nem 

-20……. évre fizetend ő talajterhelési díj 

m3 * 1800.- = ……-díjkedvezmény  =  összege: ����� 

 
 
 
 


