
Balassagyarmat Város Önkormányzatának 
 

35/2004.(XII.17.) szám önkormányzati rendelete 
a talajterhelési díjra vonatkozó eljárási szabályokról  

 
 
 
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról 
szóló 2003. évi LXXXIX. törvény (továbbiakban: Ktdt.) 21/A. § (1)-(2) bekezdésében, illetve 
a 26. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:  

 
1. § 

 
A talajterhelési díjjal kapcsolatos eljárási szabályok 

 
 
(1) A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó 

talajterhelési díjjal kapcsolatos adóztatási feladatokat az önkormányzati adóhatóság látja 
el. 

 
(2) A kibocsátónak talajterhelési díjfizetési kötelezettségéről évente, a tárgyévet követő év 

március 31-ig kell bevallást adnia az önadózás szabályai szerint az ezen rendelet 1. számú 
melléklete szerinti nyomtatványon. 

(3) Mérési lehetőség hiányában a talajterhelési díj alapját képező víz mennyiségét a 
közszolgáltató által a tárgyévet megelőző évre, a családi házas ingatlanok fogyasztói 
körére megállapított átlagos havi vízfogyasztás alapján kell meghatározni.  
 

(4) A talajterhelési díjat Balassagyarmat Város Önkormányzatának 11741017-15450346-
03920000 számú Talajterhelési díj beszedési számlájára kell teljesíteni. 

 
 

2.  § 
 

Adatszolgáltatási kötelezettség 
 
 

(1) A közszolgáltatónak a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó 
szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díj megállapításához és ellenőrzéséhez 
szükséges adatokra, valamint a csatornára való rácsatlakozók körére vonatkozó 
adatszolgáltatást a tárgyévet követő év február 28-ig kell teljesítenie. 

 
(2) A folyékony hulladék elszállítására feljogosított szervezetnek az adóévet követő év 

február 28-ig kell az adóhatóság felé adatot szolgáltatnia a kibocsátók 
szennyvíztárolójából az előző évben elszállított folyékony hulladék mennyiségéről. 

 
 
 
 
 
 



3. § 
 

Díjkedvezmények  
 
 

A talajterhelési díjra vonatkozóan 50 %-os kedvezményben részesül: 
 

a) Az az egyedülálló, illetve azok a nyugdíjas házastársak, akinek/akiknek háztartásában az 
1 főre jutó havi jövedelem összege –tárgyévet követő év január 1-i állapot szerint - nem 
éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét. 

 
b) Az az egyedül élő nyugdíjas, aki a tárgyévet megelőző év december 31-ig az öregségi 

nyugdíjkorhatárt betöltötte és a nyugdíján kívül más jövedelemmel nem rendelkezik. 
 

 
4. § 

 
Értelmező rendelkezések 

 
 
Ezen rendelet alkalmazásában: 
 
a) Kibocsátó: az a természetes és jogi személy és a jogi személyiséggel nem rendelkező 

szervezet  
a) aki, vagy amely az élő szervezetek (életközösségeik) és a környezet 

élettelen elemeivel, valamint azok természetes és az emberi tevékenység 
által alakított környezetével kapcsolatban jogokkal rendelkezik, illetve 
akit, vagy amelyet kötelezettség terhel, 

b) aki, vagy amely a környezetet igénybe vevő, terhelő, veszélyeztető, 
illetőleg szennyező tevékenységet folytat. 

 
b) Jövedelem: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 2004. évi XXVI. 

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

 
c) Háztartás: az egy lakásban életvitelszerűen együtt lakó személyek. 

 
d) Egyedülálló: az a személy, aki egyszemélyes háztartásban lakik.  

 
e) 1Közszolgáltató: Dunamenti Regionális Vízművek Zrt.  

 
f) 2Folyékony hulladék elszállítására feljogosított szervezet: Balassagyarmat Város 

Önkormányzatának a mindenkori hatályos települési folyékony hulladék kezelésének  
kötelező közszolgáltatásáról szóló rendelete szerint erre feljogosított szervezet.  

 
 
 
 
                                                 
1 Módosította a 12/2012.(III.01.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2012. március 01. napjától. 
2 Módosította a 32/2007.(XI.29.) rendelet 1. §-a. Hatályos 2008. január hó 01. napjától. 



 
 
 

5.  § 
 

Záró rendelkezések 
 
 
 

(1) Ezen rendelet 2005. január 01. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a talajterhelési díjra 
vonatkozó eljárási szabályokról szóló 20/2004.(VI.30.) számú önkormányzati rendelet 
hatályát veszti. 

 
(2)  A kibocsátó a 2004. évi tényleges kibocsátás alapján számított díj és a 2004. évre 

megfizetett díjelőleg közötti különbözetét 2005. március 31-ig köteles megfizetni, illetve 
ezen időponttól igényelheti vissza. 

 
 

6. §1 
 

E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 
2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja. 

 
 
 

 
 
     Lombos István s.k.                       Tatár-Kis Sándorné dr. s.k. 
      polgármester                 címzetes főjegyző 
 
       

Kihirdetve: 2004. december 17. napján     
 
                                                                                                     Tatár-Kis Sándorné dr. s.k. 
         címzetes főjegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Beiktatta a 33/2009.(X.01.) rendelet 18. §-a. Hatályos 2009. október hó 01. napjától. 



 
1. számú melléklet 

 
          

B E V A L L Á S  
a BALASSAGYARMAT Város önkormányzati adóhatósághoz talajterhelési díj fizetésére  

kötelezett kibocsátó részére 
………… év 

 
 
Kibocsátó neve:  ......................................................  ..................................................................................  
(magánszemélyeknél leánykori név is):  .................  ..................................................................................  
Születési hely és idő:  .................................................................................................................................   
Anyja neve:  ...............................................................................................................................................  
Adóazonosító jele, adószáma:  ...................................................................................................................  
Címe (lakóhelye, székhelye):  ....................................................................................................................       
Fogyasztási hely címe:  ..............................................................................................................................             
Bevallás kitöltőjének neve, telefonszáma:  ................................................................................................  
 
Bevallási időszak: ………év …………….. hó ……… naptól ………év …………….hó ……. napig 
 
Talajterhelési díj számítása: 
1.   200…. évben szolgáltatott víz mennyisége                                      ………… m3 

2.   Díjalap csökkentő tényezők: 
2.1. külön jogszabály szerinti locsolási célú felhasználás (-)                       ………… m3 

2.2. szennyvíztárolóból elszállított, számlákkal igazolt mennyiség, melyet 
       olyan arra feljogosított szervezettel szállíttatott el, amely a folyékony 
       hulladék jogszabályi előírások szerinti elhelyezését igazolja (-)                         ..………..m3 
   

3.   Talajterhelési díj alapja: (1-(2.1+2.2))  (A)            ………… m3 

 

   3.1. Talajterhelési díj egységdíjának mértéke (E)              120.-Ft/ m3 
      3.2. Területérzékenységi szorzó               (T)      3,0 
 
4.   Talajterhelési díj mértéke = AxExT (3. sor x 120.-Ft x 3,0)                               .…………Ft 

4.1.  50 %-os kedvezményben részesül a …/2004. (………..) számú önkor- 
    mányzati rendelet alapján: (4. sor x 0,5):                                                .…………Ft 
                      

5.  Fizetendő talajterhelési díj (4. sor- 4.1.sor):                        ...…..……Ft  
  
6. 200…. évben ennek  …… %-a:                                                          .…………Ft 
 

 

 
Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bejelentésben közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 
 
 
…………………….., 200…..……………………….  
 
 

        ……………………………….. 
                                         aláírás (cégszerű aláírás) 


