
IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
9/2006.(XII.15.) rendelete 

a talajterhelési díjra vonatkozó eljárási szabályokról 

Ipolyszög Község 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 a Balassagyarmat Város 
önkormányzati adóhatósága látja el. 

(2) 1 A kibocsátónak talajterhelési díjfizetési kötelezettségéről évente, a tárgyévet követő év 
március 31-ig kell bevallást adnia az önadózás szabályai szerint. 

(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 Ipolyszög Község Önkormányzatának 11741017-15454333-
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, 2a tárgyévet megelőző évre a családi házas ingatlanok fogyasztói 
körére megállapított átlagos havi vízfogyasztásra, 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. § 

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. 

                                                 
1 Módosította a 11/2013.(VI.28) rendelet 1. §-a. Hatályos 2013. június 28. 
2 Módosította a 18/2013.(X.31.) rendelet 1. §-a. Hatályos 2013. november 1. 



b) 3 
c) 3 

d) 3 

e) Közszolgáltató: 4DMRV Dunamenti Regionális Vízművek Zrt 2600 Vác, Kodály Zoltán 
út 3. 

f) Folyékony hulladék elszállítására feljogosított szervezet: 5DMRV Dunamenti 
Regionális Vízművek Zrt 2600 Vác, Kodály Zoltán út 3. 

4. § 

Záró rendelkezések 

(1) Ezen rendelet 2007. január 01. napján lép hatályba. 

5. §  

E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 
2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.6 

 
 

 Wágnerné Fejes Mária sk. Tatár-Kis Sándorné dr. sk. 
 polgármester címzetes főjegyző 
 
 
Kihirdetve: 2006. december 15. 
 

 Tatár-Kis Sándorné dr. sk. 
 címzetes főjegyző 

                                                 
3 Hatályon kívül helyezte a 18/2013.(X.31.) rendelet 2. §-a. Hatályos 2013. november 1. 
4 Módosította a 6/2012.(III.01.) rendelet 1.§-a. Hatályos 2012. március 1. 
5 Módosította a 6/2012.(III.01.) rendelet 1.§-a. Hatályos 2012. március 1. 
6 Beiktatta a 2/2009.(IX.30) rend. 1.§-a Hatályos 2009. szeptember 30. 



71. számú melléklet 

                                                 
7 Hatályon kívül helyezte a 11/2013.(VI.28) rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2013. június 28. 


