
Fajsz Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
10/2012. (IX. 13.) rendelete 

a talajterhelési díjról 
 
Fajsz Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény  16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a környezetterhelési díjról szóló 2003. 
évi LXXXIX. törvény 21/A. § (2) bekezdésében és a 26. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján a következőket rendeli el: 
 

A rendelet hatálya 
 

1. § 
 

(1) A rendelet hatálya Fajsz község közigazgatási területén azokra a környezethasználókra terjed 
ki, akik az engedélyhez kötött környezethasználatuk során a környezet terhelésével járó 
anyagot bocsátanak a környezetbe (a továbbiakban: kibocsátó) és akik a műszakilag 
rendelkezésre álló közcsatornára (szennyvízcsatornára) nem kötnek rá, és helyi 
vízgazdálkodási hatósági engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést – ideértve a 
zárt szennyvíztározót is – alkalmaznak. 

(2) A rendelet tárgyi hatálya a szennyvízelhelyezés során talajterhelést előidéző kibocsátásokra 
terjed ki. 

 
 

A díjfizetési kötelezettség keletkezése és megszűnése 
 

2. § 
 

(1) A kibocsátó a talajterhelési díj fizetési kötelezettségének keletkezését a vízszolgáltatás 
igénybevételét követő 15 napon belül jelenti be az e célra rendszeresített 
formanyomtatványon az önkormányzati adóhatósághoz, amely a bejelentés alapján a 
díjfizetésre kötelezettet nyilvántartásba veszi. 

(2) A kibocsátó talajterhelési díjfizetési kötelezettsége megszűnik 
a) a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára való rákötés esetén ezen ténynek az 

önkormányzati adóhatóság felé történő igazolása napjától, 
b) a vízszolgáltatás igénybevétele megszűnése esetén ezen ténynek az önkormányzati 

adóhatóság felé történő - a Kalocsavíz Kft. által kiállított  - igazolása napjától. 
 
 

A talajterhelési díj mértéke 
 

3. § 
 

(1) Fajsz község közigazgatási területén a külön jogszabályban meghatározott területérzékenységi 
szorzó mértéke T=3,0. 

(2) A talajterhelési díj alapja egyedi vízbeszerzés esetén a méréssel igazolt felhasznált 
vízmennyiség, mérési lehetőség hiányában 95 liter/fő/nap átalány vízmennyiség. 

 
 

Mentesség 
 

4. § 
 

(1) Mentesül a talajterhelési díj megfizetése alól, akinek lakóingatlanán az ivóvízvételi lehetőséget 
kizárólag kerti csap biztosítja. 

(2) A mentességre való jogosultságról a kibocsátó bejelentés megtételével, illetve a bevallással 
egyidejűleg a tárgyévre vonatkozóan tesz nyilatkozatot. 

 
 



Eljárási szabályok 
 

5. § 
 
 

(1) A kibocsátó a talajterhelés megkezdését követő 15 napon belül az erre a célra rendszeresített 
formanyomtatványon bejelenti adatait az önkormányzati adóhatóságnál. 

(2) A díjfizetési kötelezettség megszűnése esetén a kibocsátó köteles a változásról 15 napon belül 
értesíteni az önkormányzati adóhatóságot. 

(3) A talajterhelési díjat évente két részletben, március 31-éig, illetve szeptember 15-éig kell 
bevallás alapján megfizetni.  

(4) A talajterhelési díjat Fajsz Község Önkormányzata Képviselő-testülete 11732040-15337410-
03920000 számú talajterhelési díj beszedési számlájára kell befizetni. 

(5) Adatszolgáltatás terheli a  közszolgáltatót a tárgyévet követő év február 15. napjáig a 
szolgáltatott víz és az ivóvízvezeték meghibásodása következtében elszivárgott víz 
mennyisége tekintetében az önkormányzati adóhatóság felé. 

(6) Az (5) bekezdés szerinti adatszolgáltatásnak tartalmaznia kell a tárgyévre vonatkozóan a 
kibocsátók egyedi azonosításához szükséges adatokat, valamint a talajterhelési díj 
megállapításához és ellenőrzéséhez szükséges fogyasztási adatokat. 

 
 

Záró rendelkezések 
 

6. § 
 

 
 

(1) E rendelet 2013.  január 1. napján lép hatályba. 
(2) Ezzel egyidejűleg Fajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének a talajterhelési díjról 

szóló 11/2004. (XII. 27.) önkormányzati rendelete hatályát veszti. 
 
 
 
Fajsz, 2012. szeptember 12. 
 
 
 
 
 

Berta Zsolt  dr. Rózsa Erika 
polgármester jegyző 

 
 
 
 
Záradék: 
 
A jelen rendelet 2012. szeptember 13. napján kihirdetésre került.                     
 
 
 
 
 
                                                                                                dr. Rózsa Erika 
                                                                                                      jegyző 
 

 


