
Szécsény Város Önkormányzat Képviselı-testülete 
 
 

Szécsény Város Önkormányzat Képviselı-testületének 
22/2004.(XII.30.) rendelete 

a talajterhelési díjjal kapcsolatos adatszolgáltatási és 
eljárási szabályokról 

 
 
Szécsény Város Önkormányzat Képviselı-testülete a környezetterhelési díjról szóló 
2003. évi LXXXIX. törvény (továbbiakban: Ktdt.) 21. § (2) bekezdésében, valamint 
26. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következı rendeletet alkotja: 
 

1. § 
 
E rendelet hatálya Szécsény Város Önkormányzat illetékességi területén azon 
szennyvízelhelyezést alkalmazókra (továbbiakban: kibocsátó) terjed ki, akik a 
mőszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem kötöttek rá. 
 

2. § 

Talajterhelési díj 

(1) A talajterhelési díj fizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki a mőszakilag 
rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá, és a helyi vízgazdálkodási hatósági, 
illetve vízjogi engedélyezés alapján szennyvízelhelyezést alkalmaz.  

 
(2) A talajterhelési díj mértékét a talajterhelési díj (3) bekezdésben meghatározott 

alapja, és a (4) bekezdésben meghatározott egységdíj az (5) bekezdésben 
meghatározott területérzékenységi szorzó és a (6) bekezdésben meghatározott 
veszélyeztetési szorzó határozza meg. 

 
(3)  A talajterhelési díj alapja „A”, a helyi vízgazdálkodási jogkörbe tartozó 

szennyvízelhelyezés esetében a szolgáltatott víz mennyisége, csökkentve az 
ivóvízvezeték meghibásodása következtében elszivárgott, illetve külön 
jogszabály szerint locsolási célú felhasználásra figyelembe vett vízmennyiséggel. 

 
(4) A talajterhelési egységdíj mértéke: „E” = 120 Ft/m
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(5) A területérzékenységi szorzó mértéke: „T” = 3 

 
(6) Helyi vízgazdálkodási hatósági engedély alapján végzett talajterhelés:  
        Veszélyeztetési szorzó: „V”= 1  

 

(7)  A talajterhelési díj mértéke: „TTD” = A  x  E x T x V 
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(8)  A talajterhelési díj mértéke csökkenthetı azzal a számlákkal igazolt 
mennyiséggel, amelyet a kibocsátó szennyvíztárolójából a települési 
folyékonyhulladék-kezelési közszolgáltatásra megbízott szervezettel szállíttat el. 

 
(9) Nem terheli díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót, aki külön jogszabályban 

meghatásozott egyedi szennyvíz elhelyezési kislétesítményt, illetve egyedi 
szennyvíztisztító kisberendezést alkalmaz, illetve akinél a közcsatorna kiépítésre 
került, de mőszakilag nem áll számára rendelkezésre. 

 
 

Adatszolgáltatási és eljárási szabályok 
 

3. § 
 
(1) Kibocsátó a talajterhelési díj fizetési kötelezettségérıl évente, a tárgyévet követı 

év március 31. napjáig, Szécsény Város Önkormányzat Jegyzıjéhez, mint 
önkormányzati adóhatósághoz (továbbiakban: Jegyzı) tesz bevallást. 

 
(2) Jegyzı részére a helyi közszolgáltató a kibocsátók azonosítása és ellenırzése 

érdekében rendszeresen adatot szolgáltat: 
 

a)  tárgyévet  követı  év  február  28.  napjáig  a  kibocsátók tárgyévi 
vízfogyasztásáról,  korrigálva  a  locsolási  kedvezmény mennyiségével, 
valamint  az ivóvízvezeték  meghibásodása következtében elszivárgott 
vízmennyiséggel, 

 
b) negyedévet követı hónap 5. napjáig a kibocsátók körérıl. 

   
(3) A talajterhelési díj megállapításával összefüggı személyes adatokat a kibocsátók 

azonosítására, adókötelezettség ellenırzésére használhatja fel a Jegyzı. 
 
(4) A talajterhelési díj fizetésére kötelezett  kibocsátókról a Jegyzı vezet   

nyilvántartást. 
 
(5) A Jegyzı a kibocsátót terhelı talajterhelési díj mértékét és  a  fizetés módját a 

Ktdt. 12. §-ában meghatározott rend szerint határozatban állapítja meg.  
   
(6) A  Ktdt. 18. §-a  alapján  a  talajterhelési  díjat a Jegyzı által megjelölt számla 

javára kell befizetni.  Az önkormányzat talajterhelési díj számláján rendelkezésre 
álló összeget a befizetést követı hónap 10. napjáig a települési környezetvédelmi 
alap javára kell átutalni. 
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Értelmezı rendelkezések 
 

4. § 
 

Kibocsátó:  
Az 1995. évi LIII. törvény 2. § (2) bekezdésére és a Ktdt. 2.  §-ára figyelemmel 
minden természetes személy, jogi személy és jogi személyiséggel  nem  rendelkezı  
szervezet,  aki/amely a mőszakilag         rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá és  
helyi vízgazdálkodási hatósági engedélyezés alapján szennyvíz-elhelyezést alkalmaz. 
 
Mőszakilag rendelkezésre álló közcsatorna: 
amely lehetıvé teszi – mőszaki kialakításánál, elhelyezkedésénél fogva - a 
rácsatlakozást. 
 
Helyi közszolgáltató:  
Ivóvíz- és csatornahálózat üzemeltetésével megbízott szervezet. (jelenleg: Észak-
Nógrád Vízmő Kft Szécsény) 

 
Záró rendelkezések 

 
6. § 

 

E rendelet 2005. január 1. napján lép hatályba. 
 
 
Szécsény, 2004. december 28. 
 
 
 
 

Bartusné  
dr. Sebestyén Erzsébet  

címzetes fıjegyzı 

Dr. Serfızıné  
dr. Fábián Erzsébet  

polgármester 
 
 
Kihirdetve! 
 
Szécsény, 2004. december 30. 
 

 
                                                              

Bartusné  
dr. Sebestyén Erzsébet  

címzetes fıjegyzı 

 

 
 


