
 
 

 
NAGYDOROG NAGKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
12/2015.(V.13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

 

A HELYI VÍZGAZDÁLKODÁSI HATÓSÁGI JOGKÖRBE TARTOZÓ 

SZENNYVÍZELHELYEZÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL 

SZÓLÓ 4/2015. (II.13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL  

 

 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról 

szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 21/A. § (2) bekezdésében, valamint a 26. § (4) 

bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. § 

 

A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó 

talajterhelési díjról szóló 4/2015. (II.13.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 

2. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

 

„2. § 

 

(4) A szennyvíz-csatorna hálózatot üzemeltető Mezőföldvíz Kft., mint közszolgáltató a 

kibocsátók azonosítása és ellenőrzése érdekében  

a) a közcsatornára való rácsatlakozók köréről a rákötést követő hónap 5. napjáig,  

b) a kibocsátók tárgyévi vízfogyasztásáról- csökkentve a külön jogszabály szerint figyelembe 

vett locsolási célú felhasználásra figyelembe vett víz mennyiségével -, korrigálva az 

ivóvízvezeték meghibásodása következtében elszivárgott vízmennyiséggel a tárgyévet követő 

év február 15. napjáig köteles a jegyzőnek adatot szolgáltatni.” 

 

 

 

2. § 

 

A Rendelet az alábbi 3/A. §-sal egészül ki: 

 

 

„3/A. § 

 

(1) Mentes a talajterhelési díj megfizetése alól 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.  

 

(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a vízvezeték-meghibásodás hónapjára eső vízmennyiség a 

szolgáltatóval igazoltatható úgy, hogy az a vízvezeték meghibásodásának évét megelőző egy 

éves időszak teljes vízfogyasztásának 1/12 részével (havi átlag-vízfogyasztás) egyezik meg.” 

 

 



 
3.§ 

 

A Rendelet az alábbi 3/B. §-sal egészül ki: 

 

 

„3/B. § 

 

Átmeneti rendelkezések 

 

(1) Az a kibocsátó, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára legkésőbb 2015. 

szeptember 30-ig ráköt, és legkésőbb 2015. október 15-ig igazolja a rákötés tényét az 

önkormányzati adóhatóság felé, a 2014. évi talajterhelési díjból, valamint a 2015. évi, 

a rákötés napjáig időarányosan kifizetendő talajterhelési díjból 83% kedvezményben 

részesül. 

(2) Amennyiben az (1) bekezdés szerinti kibocsátó a 2014. év vonatkozásában a bevallási 

és befizetési kötelezettségének már eleget tett, úgy számára a befizetett összegből az 

(1) bekezdés szerinti kedvezmény összegét az önkormányzati adóhatóság a rákötést 

tanúsító igazolás benyújtásától számított öt munkanapon belül megállapítja és az erről 

szóló határozat jogerőre emelkedését követően haladéktalanul visszautalja a kibocsátó 

által megadott bankszámlaszámra, vagy – ha külön jogszabály lehetővé teszi a 

házipénztárból történő kifizetést -, úgy az összeget a kibocsátó ugyanezen határidőn 

belül az önkormányzat házipénztárból felveheti. 

(3) Amennyiben az (1) bekezdés szerinti kibocsátó a 2014. év vonatkozásában a bevallási 

és befizetési kötelezettségének e rendelet hatálybalépése napját megelőzően még nem 

tett eleget, de 2014. január 1. napját követően már rákötött, vagy legkésőbb 2015. 

szeptember 30-ig ráköt a szennyvízhálózatra, úgy bevallási és ezzel együtt befizetési 

kötelezettségét a rákötés önkormányzati adóhatóság felé történő igazolásával 

egyidejűleg az e rendelet 1. mellékletét képező bevallás nyomtatvány használatával 

teljesítheti, vagy amennyiben a Rendelet 1. melléklete szerinti formanyomtatványt 

használja, úgy azon a kiszámított talajterhelési díj teljes összege mellett az (1) 

bekezdés szerinti kedvezmény összegével csökkentett összeget kell feltüntetnie a 

nyomtatvány 14. sorában.” 

 

4. § 

 

A Rendelet az e rendelet 1. mellékletével egészül ki. 

 

 

5. § 

 

Záró rendelkezés 

 

(1) Ez a rendelet 2015. május 15. napján lép hatályba. 

(2) 2016. április 1. napján hatályát veszti a Rendelet 2. melléklete. 

 

 

 

 

Kovács György dr. Sátor Vera 

polgármester jegyző 

 

  



 
KIHIRDETÉSI ZÁRADÉK 

 

A rendeletet 2015. május 13. napján kihirdettem. 

 

Nagydorog, 2015. május 13. 

 

dr. Sátor Vera 

jegyző megbízásából: 

 

 

 

dr. Orova Dániel 

aljegyző 

 

  



 
 

 

1. melléklet 

a 12/2015. (V.15.) önkormányzati rendelethez 

 

„2. melléklet 

a 4/2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez 

B E V A L L Á S 

az önkormányzat képviselő-testületének 4/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete alapján 

a talajterhelési díjhoz  

(A nyomtatvány kizárólag a 2014. évi és a 2015. évi díjbevallás során használható.) 

 

1. Kibocsátó neve (családi és utónév, cégnév): ______________________________________ 

2. Születési családi és utónév:        ______________________________________ 

3. Adóazonosító jel/adószám:         ______________________________________ 

4. Cégjegyzékszám, egyéni vállalkozó nyilvántartási száma: _________________________ 

5. Születési hely és idő:                           ______________________________________ 

6. Lakcím/székhely:         ______________________________________ 

7. Levelezési cím:         ______________________________________ 

8. Fogyasztási hely címe:         ______________________________________ 

9. Talajterhelési díj alapja:  

20….... évben kibocsátó által fogyasztott teljes vízmennyiség           _____m3 

10. Díjalap csökkentő tényezők: 

- locsolási célú felhasználás                                                        ______m3 

- szennyvíztárolóból arra feljogosított szervezettel  

  elszállíttatott, számlákkal igazolt mennyiség                               ______m3 

11. Díjmentességek: 

       a) kórházi kezelés miatt                          igen/nem 

A mentesség igazolt időtartama:………….. nap 

b) külföldi munkavállalás miatt                         igen/nem 

A mentesség igazolt időtartama:………….. nap 

       c) egyedi szennyvíz elhelyezési kislétesítményt alkalmazok          igen/nem 

  d) egyedi szennyvíztisztító kisberendezést alkalmazok                      igen/nem 

       e) a közcsatorna kiépítésre került, de műszakilag nem áll rendelkezésre     igen/nem 

12. Rákötési díjkedvezmény az éves díjból:                   igen/nem1 

13. Talajterhelési egységdíj      (E)              1200,- Ft/m3 

       a) Díjfizetési alap      (A)                         ____________m3 

       b) Területérzékenységi szorzó (T)          1,5 

       c) Tárgyévi talajterhelési díj mértéke = ExAxT                    ____________Ft 

14. A 11. a) és b) pont szerinti mentesség miatt levonható:                   ____________Ft 

15. A 12. pont szerinti kedvezmény összege:          ____________Ft 

16. Összes befizetendő összeg:  (=13.c)-14.-15.)                                       ____________Ft 

__________________, 20_____ _____________ ____ 

        ______________________ 

                aláírás” 

                                              
1 Az a kibocsátó, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára legkésőbb 2015. szeptember 30-ig ráköt, és legkésőbb 2015. október 15-

ig igazolja a rákötés tényét az önkormányzati adóhatóság felé, a 2014. évi talajterhelési díjból, valamint a 2015. évi, a rákötés napjáig 

időarányosan kifizetendő talajterhelési díjból 83% kedvezményben részesül. 


