
Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
25/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 

a talajterhelési díjról 
/Egységes szerkezet/ 

 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról 
szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 21/A §. (2) bekezdésében és 26. § (4) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  

 
A rendelet hatálya 

 
1. § 

 
(1) A rendelet hatálya Kiszombor nagyközség közigazgatási területére terjed ki.  
(2)1 A talajterhelési díjfizetési kötelezettség azt a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi 
LXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ktd.) 2. § a) pontja szerinti kibocsátót (a továbbiakban: 
kibocsátó) terheli, aki a Ktd. 11. § (1) bekezdésben meghatározott kötelezettségének nem tesz 
eleget. A talajterhelési díj mértékét a Ktd. rendelkezései szerint kell megállapítani. 
(3)2 Nem minősül kibocsátónak – amennyiben ingatlanán nem rendelkezik egyedi 
szennyvíztárolóval - az a magánszemély ingatlantulajdonos: 

a) aki csak udvari kifolyóval rendelkezik és az ingatlanán lévő lakóépületen belüli 
vízvételi lehetőség hiánya miatt a közcsatornára nem tud rácsatlakozni, 

b) aki csak udvari kifolyóval rendelkezik és az ingatlanán nincs lakóépület. 
 

Adatszolgáltatási és eljárási szabályok 
 

2. § 
 

(1) A kibocsátó a díjfizetési kötelezettségéről évente, a tárgyévet követő év március 31-éig tesz 
bevallást. 
(2) Az önkormányzati adóhatóság részére a víziközmű szolgáltató (a továbbiakban: szolgáltató) 
a kibocsátó azonosítása és ellenőrzése érdekében a tárgyévet követő év február 28. napjáig 
köteles adatot szolgáltatni a kibocsátók tárgyévi vízfogyasztásáról, korrigálva az ivóvízvezeték 
meghibásodása következtében - a 4. § (1) bekezdés a) pontja szerint dokumentált - elszivárgott 
vízmennyiséggel, valamint a locsolási mellékvízmérővel mért locsolási célú vízfelhasználás 
mennyiségével. 
(3) A talajterhelési díj megállapításával összefüggő személyes adatokat a kibocsátó 
azonosítására, a bevallások ellenőrzésére használhatja fel az önkormányzati adóhatóság. 
(4) A talajterhelési díjat Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Talajterhelési díj beszedési 
számlája javára kell megfizetni (bankszámlaszám: 11735074-15354707-10110007). 
3(5) A Ktd. 12. § (2) bekezdése szerinti átalány alapján meghatározott víz mennyisége a 
tárgyévet megelőző év települési fogyasztása alapján egy fogyasztási egységre jutó 
átlagfogyasztás mennyisége, amely ez esetben a talajterhelési díj alapja. 

 
  

                                                 
1 módosította a 28/2015.(XI. 25.) önkormányzati rendelet 1. §-a, hatályos 2015. november 26. napjától 
2 kiegészítette a 24/2018.(XI. 28.) önkormányzati rendelet 1. §-a, hatályos 2018. november 29. napjától 
3 kiegészítette a 28/2015.(XI. 25.) önkormányzati rendelet 2. §-a, hatályos 2015. november 26. napjától 



Talajterhelési díj megfizetése alóli mentesség, díjkedvezmény 
 

3. § 
 

(1) Különös méltánylást érdemlő esetben a kibocsátó kérelmére a tárgyévben a talajterhelési díj 
megfizetésére 50 %-os díjkedvezmény állapítható meg. 
(2) Különös méltánylást érdemlő eset: baleset, haláleset, elemi kár vagy létfenntartást 
veszélyeztető körülmény megléte, bekövetkezése. 

4. § 
 
(1) Mentes a talajterhelési díj megfizetése alól 

a) a vízvezeték meghibásodása (csőtörés) következtében elfolyt, elszivárgott 
vízmennyiség feltéve, hogy a kibocsátó a meghibásodás a szolgáltatónak történő 
bejelentését hitelt érdemlően, a szolgáltatótól kapott igazolással, a vízvezeték 
megjavíttatását a szerelést elvégző által adott számlával bizonyítja; 
b) a rákötés évének első napjától az a kibocsátó, aki a műszakilag rendelkezésre 
álló közcsatornára ráköt. 

(2) 4. § (1) bekezdés esetben a vízvezeték-meghibásodás hónapjára eső vízmennyiség a 
szolgáltatóval igazoltatható úgy, hogy az a vízvezeték meghibásodásának hónapja előtti egy 
éves időszak teljes vízfogyasztásának 1/12 részével (havi átlag-vízfogyasztás) egyezik meg. 
4(3) Mentes a talajterhelési díj megfizetése alól az a kibocsátó, akinek ingatlana kizárólag 
állattartó telepként működik, amennyiben ezen ingatlanon nincs lakószobával rendelkező 
épület. 
 

Átmeneti rendelkezések 
 

5. § 
 

Mentes 2014. évben a 2013. évre vonatkozó talajterhelési díj megfizetése alól az a kibocsátó, 
aki 2013. évben létesült, műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára 90 napon belül nem köt 
rá. 

 
5/A. §5 

 
Mentes 2015. évben a 2014. évre vonatkozó talajterhelési díj megfizetése alól az a kibocsátó, 
aki a 2014. évben létesült, műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára 2014. december 31. 
napjáig nem köt rá. 

 
Záró rendelkezések 

 
6. § 

 
Ez a rendelet 2014. január 1. napján lép hatályba. 

 
  

                                                 
4 kiegészítette a 6/2017.(III.1.) önkormányzati rendelet 1. §-a, hatályos 2017. március 2. napjától 
5 kiegészítette az 5/2015.(III. 20.) önkormányzati rendelet 1. §-a, hatályos 2015. március 21. napjától 



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

Szegvári Ernőné sk. Dr. Kárpáti Tibor sk. 
 polgármester jegyző 
 

A rendelet kihirdetésének időpontja: 2013. november 29. 
Dr. Kárpáti Tibor sk. 

          jegyző 
 
Módosította az 5/2015.(III. 20.) önkormányzati rendelet. 
Egységes szerkezetbe foglalva: 2015. március 20. 

Dr. Kárpáti Tibor sk. 
          jegyző 
Módosította a 28/2015.(XI. 25.) önkormányzati rendelet. 
Egységes szerkezetbe foglalva: 2015. november 25. 

Dr. Kárpáti Tibor sk. 
          jegyző 
Módosította a 6/2017.(III. 1.) önkormányzati rendelet. 
Egységes szerkezetbe foglalva: 2017. március 1.  

Dr. Kárpáti Tibor sk. 
          jegyző 
 
Módosította a 24/2018.(XI. 28.) önkormányzati rendelet. 
Egységes szerkezetbe foglalva: 2018. november 28.  

Dr. Kárpáti Tibor 
          jegyző 
 


