36/2004. (XII. 20.) számú önkormányzati rendelet
valamint az ezt módosító
7/2005. (I. 31.) sz., a 19/2009. (IX. 11.) sz. valamint a 30/2012.(XII.17.) önkormányzati
rendeletekkel egységes szerkezetbe foglalt szövege
A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL
Gödöllő Város Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló - módosított – 2003. évi
LXXXIX törvény (a továbbiakban Ktd.) 26.§. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján
a következő rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya
1.§. (1) A rendelet Gödöllő város közigazgatási területére terjed ki.
(2) A talajterhelési díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki a műszakilag
rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá és helyi vízgazdálkodási hatósági
engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést – ideértve az egyedi zárt
szennyvíztározót is – alkalmaz.
(3) Amennyiben a közcsatornát év közben helyezik üzembe, a díjfizetési kötelezettség a
kibocsátót a közcsatorna üzembe helyezését követő 90. naptól terheli.
(4) Nem terheli díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót, aki külön jogszabályok szerint
egyedi szennyvízelhelyezési kislétesítményt, illetve egyedi szennyvíztisztító
kisberendezést alkalmaz és a kibocsátás közvetlen környezetében a kibocsátó által
létesített megfigyelő objektumban a talajjal kapcsolatban lévő felszín alatti vízben a
kibocsátó által évente vizsgált nitrát, ammónium, szulfát, klorid tartalom egyik
komponens tekintetében sem haladja meg 20 %-kal a 2005. évben, illetve a
közcsatorna üzembe helyezését követő hónapban végzett alapállapot felmérés
keretében mért értékeket.
(5) A (4) bekezdés szerinti felmérés eredményét a kibocsátó köteles öt évig megőrizni és
ellenőrzés esetén az adóhatóság rendelkezésére bocsátani.
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A talajterhelési díj alapja

2.§. (1) A talajterhelési díj alapja (m3) a szolgáltatott, vagy egyedi vízbeszerzés esetében a
méréssel igazolt felhasznált, illetve mérési lehetőség hiányában az átalány alapján
meghatározott víz mennyisége, csökkentve a külön jogszabály szerinti locsolási célú
felhasználásra figyelembe vett víz mennyiségével.
(2) A talajterhelési díj alapja csökkenthető azzal a számlákkal igazolt mennyiséggel,
amelyet a kibocsátó szennyvíztárolójából olyan arra feljogosított szervezettel
szállíttat el, amely a folyékony hulladék jogszabályi előírások szerinti elhelyezését
igazolja.

A talajterhelési díj mértéke

3.§. (1) A talajterhelési díj mértékét a talajterhelési díj 2.§-ban meghatározott alapja, a (2)
bekezdésben meghatározott egységdíj, valamint a (3) bekezdésben meghatározott
területérzékenységi szorzó határozza meg.
(2) 1 A talajterhelési díj egységdíjának mértéke 1.200 Ft/m3.
(3) Gödöllő város közigazgatási területére vonatkozó a felszín alatt víz állapota
szempontjából megállapított területérzékenységi szorzó: 3,0 (fokozattan érzékeny
terület).
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(4) 2009. évtől a talajterhelési díj fizetésére kötelezett kibocsátó az (1) - (3) bekezdés
szerint megállapított talajterhelési díj 100 %-át köteles megfizetni.
Ennek megfelelően a talajterhelési díj fokozatos mértéke:
2008. évben
324.- Ft/m3
2009. évben
360.- Ft/m3
2010. évben
360.- Ft/m3
2011. évben
360.- Ft/m3
2012. január 1.-től 360.- Ft/m3
2012. február 1.-től 3.600.- Ft/m3

Díjkedvezmény igénybevétele
3/A.§3 A helyi vízgazdálkodási, hatósági jogkörhöz kapcsolódó talajterhelési díjra
vonatkozóan a kibocsátó 90 %-os díjkedvezményben részesül.
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Módosította:30/2012.(XII.17.) önk.rendelet. Hatályos: 2013. január 1-jétől.
Módosította: 30/2012.(XII.17.) önk.rendelet. Hatályos:2013.január 1-jétől.
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Módosította: 30/2012.(XII.17.) önk.rendelet. Hatályos: 2013.január 1-jétől.
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3

A talajterhelési díjjal kapcsolatos eljárási
és adatszolgáltatási szabályok

4.§. (1) A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez
kapcsolódó talajterhelési díjat a kibocsátónak kell megállapítania, bevallania és
megfizetnie (önadózás) a tárgyévet követő év március 31-ig.
(2) Az (1) bekezdéstől eltérően az évközi változásról (kötelezettség megszűnése csatorna
rákötés vagy tulajdonjog, használati jog, stb. változása miatt) a kibocsátónak annak
bekövetkezésétől számított 30 napon belül kell a díjat megállapítani, bevallani és
megfizetni.
(3) Az (1) és (2) bekezdésben foglalt bevallást az önkormányzati adóhatóság által erre a
célra rendszeresített nyomtatványon kell benyújtani.
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(4) A kibocsátónak a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörhöz kapcsolódó talajterhelési
díjat a Gödöllő Város Önkormányzat 12001008-00155330-05000002 számú
talajterhelési díj beszedési számlára kell megfizetnie.
5.§. (1) A kibocsátó a tárgyévre vonatkozó szennyvíz kibocsátás mennyiségéről a külön
jogszabály szerinti locsolási célú felhasználásról és a 2.§. (2) bekezdése szerinti
elszállított szennyvíz igazolt mennyiségéről köteles adatot szolgáltatni az
önkormányzati adóhatóság részére.
(2) A kibocsátó köteles olyan nyilvántartást vezetni, amelyből a díjfizetés alapja,
valamint mértéke telephelyenként megállapítható.
(3) A
közszolgáltató
helyi
vízgazdálkodási
hatósági
jogkörbe
tartozó
szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díj megállapításához és
ellenőrzéséhez szükséges tárgyévi adatokat az önkormányzati adóhatóság
rendelkezésére bocsátja a tárgyévet követő év február 15-ig.
6.§. (1) Ha a díjfizetésre kötelezett a kibocsátói minőségét érintő változásról a szolgáltatói
szerződésben foglalt bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget, a talajterhelési díj
fizetési kötelezettség alól mindaddig nem mentesíthető, amíg e kötelezettségét nem
teljesíti.
(2) Az egyedi vízbeszerzéssel mért, vagy mérési lehetőség hiányában átalány alapján
meghatározott díjfizetési kötelezettségnél a kibocsátó személyében bekövetkezett
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változást adásvételi szerződéssel, vagy egyéb használati, üzemeltetési szerződéssel
kell igazolni.

Hatályba léptető és értelmező
rendelkezések

7.§. (1) Ez a rendelet 2005. január 1. napján lép hatályba.
(2) A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó talajterhelési díj megfizetésére,
bevallására, az ehhez kapcsolódó jogkövetkezményekre, a megállapításához és a
beszedéséhez való jog elévülésére, pénzügyi ellenőrzésére, valamint végrehajtására a
Ktd-ben és e rendeletben nem szabályozott kérdésekben az adózás rendjéről szóló
törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
(3)5 E rendelet 3/A.§-át 2012. február 1. napjától kell alkalmazni.
8.§. E rendelet alkalmazásában:
1. A talajterhelési díj hatálya alá tartozó kibocsátó: a Ktd. 2.§. a)pontjára figyelemmel
minden természetes vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet, aki/amely a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá és
helyi vízgazdálkodási hatósági engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést
alkalmaz.
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2.

Szolgáltató: a Duna Menti Regionális Vízmű Részvénytársaság

3.

Műszakilag rendelkezésre álló közcsatorna: amely műszaki kialakításánál és
elhelyezkedésénél fogva lehetővé teszi a rácsatlakozást. A lehetséges bekötés
helyénél (az ingatlan melletti utcában) ki van építve és méreténél fogva alkalmas a
keletkezett szennyvíz elvezetésére.

4.

Egyedi szennyvíz-elhelyezési kislétesítmény: olyan létesítmény (építmény), amely a
környezeti elemek terhelését csökkentve a települési szennyvizek nem közműves
elvezetésére-tisztítására és elhelyezésére szolgál, a közműves szennyvízelvezetéssel
és -tisztítással egyenértékű környezetvédelmet és életminőséget biztosít. Az egyedi
szennyvíz-elhelyezési kislétesítmény a szennyezőanyagok lebontását energiabevitel
nélkül végzi. Technológiai elemei: az oldómedence, a kavics/homokszűrő(k),
amelyek összességében lehetővé teszik – a földtani közegbe történő végső kibocsátás
esetén – a növényzet és a talaj élővilága számára a tisztított szennyvizek maradék
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tápanyagtartalmának hasznosítását, vagy a felszíni vizekben történő ártalommentes
elhelyezést.
5.

Egyedi szennyvíztisztító kisberendezés: olyan létesítmény (építmény), amely a
települési szennyvizek nem közműves elvezetésére-tisztítására és elhelyezésére
szolgál, a közműves szennyvízelvezetéssel és –tisztítással egyenértékű
környezetvédelmi megoldást biztosít. A szennyezőanyagok lebontását energiabevitel
segítségével végző egyedi szennyvíztisztító kisberendezésnek biztosítania kell a
szennyvizek szennyezőanyag tartalmának külön jogszabályban előírt mértékű
eltávolítását, akár felszíni víz, akár a földtani közeg a befogadó.

6.

Átalány alapján megállapított víz mennyisége: mérési lehetőség hiányában a vizet
használók számától és a felhasználás módjától függően a szolgáltató összehasonlító
adatai alapján becsült víz mennyisége.

7.

Szennyvíz szállítására feljogosított szervezet: egyéni vállalkozó vagy gazdasági
társaság, aki/amely rendelkezik e tevékenység végzésére vonatkozó engedéllyel és
igazolással arról, hogy az elszállított folyékony hulladékot (szippantott szennyvizet)
jogszabályi előírások szerinti helyen és módon helyezte el.
Jogharmonizációs záradék

9. §6 E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács
2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.

G ö d ö l l ő, 2004. december 16.

Dr Gémesi György sk.
polgármester

Dr. Nánási Éva sk.
jegyző

Egységes szerkezetbe foglalva: 2013.január 8-án.
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Kiegészítette: 19/2009. (IX. 11.) sz. önk. rendelet Hatályos: 2009. szeptember 11-től

