
Módosítva a 35/2009. (X. 01.) sz. rendelettel bezárólag. 

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 

29/2004. (VII. 30.) számú 
rendelete 

 
a talajterhelési díjról 

 
 
Enying Város Önkormányzata a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 
(Ktd.) 21. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdése alapján az alábbi rendeletet alkotja: 
 
 

Bevezetı rendelkezések 
1.§. 

A rendelet hatálya 
 
A rendelet hatálya Enying város közigazgatási területének közcsatornával ellátott területeire 
terjed ki. 
 

2.§. 
 
A város közigazgatási területén talajterhelési díjfizetési kötelezettség terheli azt a kibocsátót, 
aki a mőszakilag kiépített közcsatornára nem köt rá és helyi vízgazdálkodási, hatósági, illetve 
vízjogi engedélyezés alapján szennyvízelvezetést alkalmaz. 
 

3.§. 
 
Nem terheli díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót, aki külön jogszabályban meghatározott 
egyedi szennyvízelhelyezési kislétesítményt, illetve egyedi szennyvíztisztító kisberendezést 
alkalmaz, illetve akinél a közcsatorna kiépítésre került, de mőszakilag nem áll számára 
rendelkezésre. 
 

Általános rendelkezések 
4. § 

A díjfizetési kötelezettség 
 
(1) Talajterhelési díjfizetési kötelezettség a rendelet 2. §-ában meghatározott kibocsátókat 

terheli. 
 
(2) A fizetendı díj mértékét a környezetterhelési díjról szóló törvényben foglaltak alapján kell 

megállapítani és megfizetni. 
 

5. § 
Mentességek, kedvezmények 

 
(1) Az a kibocsátó, aki 65. életévét betöltötte és 

a) az általa, igénybe vett szolgáltatott vízmennyiség a havi 5 m3-t nem haladja 
meg, mentesül a díjfizetési kötelezettség alól, 

b) az általa igénybe vett szolgáltatott vízmennyiség a havi 10 m3-t meghaladja, a 
talajterhelési díj 50%-ának megfelelı összegő mentességet élvez. 
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(2) Az a kibocsátó, akinek családjában az egy fıre jutó havi nettó átlagjövedelem a 
mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegét nem haladja meg és az általa igénybe vett 
szolgáltatott vízmennyiség a havi 10 m3-t nem haladja meg, mentesül a díjfizetési 
kötelezettség alól. 

 
6. § 

A díjfizetési kötelezettség bevallása, adatszolgáltatás 
 
(1) A kibocsátó a talajterhelési díjfizetési kötelezettségérıl évente a tárgyévet követı év 

március 31. napjáig az önkormányzati adóhatósághoz tesz bevallást. 
 
(2) Ha a gazdálkodó szervezet több telephelyet (gyáregységet) mőködtet, bevallásában az 

adatokat telephelyenként tünteti fel. 
 

7. §1 
 
 

8. § 
Eljárási szabályok 

 
(1) A talajterhelési díjjal kapcsolatos adóztatási feladatokat az önkormányzati adóhatóság – a 

Ktd-ben nem szabályozott kérdésekben – az adózás rendjérıl szóló törvény 
rendelkezéseinek alkalmazásával látja el. 

 
(2) A kibocsátó bejelentési kötelezettségét – elsı alkalommal – e rendelet hatályba lépésétıl 

számított 15 napon belül az ezen rendelet 1. és 2. sz. melléklete szerinti nyomtatványon 
köteles teljesíteni. Az adóhatóság a bejelentés alapján a díj fizetésére kötelezettet 
nyilvántartásba veszi. 
A talajterhelési díj megfizetésére, bevallására, az ehhez kapcsolódó jogkövetkezményekre, 
a megállapításához és a beszedéséhez való jog elévülésére, pénzügyi ellenırzésére, 
valamint végrehajtására – a Ktd-ben nem szabályozott kérdésekben – az adózás rendjérıl 
szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. 
 
 

9. § 
Környezetvédelmi Alap 

 
(1) A talajterhelési díjból befolyt bevétel céljából a képviselı-testület Környezetvédelmi 

Alapot hoz létre. 
 
(2) A Környezetvédelmi Alapot az önkormányzat elkülönítetten kezeli. 
 
 

10. § 
Átmeneti és záró rendelkezések 

 
(1) E rendelet 2004. augusztus 1. napján lép hatályba. 
 
(2) A 2004. évben fizetendı díjelıleg megállapítása a 2003. évi tényleges – igazolható – 

kibocsátási adatok alapján – önadózással – történik. A kibocsátó a Ktd. alapján egész évre 
megállapított talajterhelési díj (mely 2004-ben a Ktd. alapján számított díj 20%-a) 50%-át 

                                                 
1 Hatályon kívül helyezte a 38/2004. (X.29.) sz. szociális ellátásokról szóló rendelet 
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2004. szeptember 30-ig, 50%-át 2004. december 31-ig köteles a külön vezetett számla 
javára megfizetni. 

 
(3) E rendelet a belsı piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 

2006/123/EK irányelvének való megfelelést szolgálja.2 
 
 
 
 
 
Enying, 2004. július 28. 
 
 
 
 
 
 

Nagy József Ödön sk.      Szörfi István 
    alpolgármester          jegyzı 

 
 
Kihirdetve: 2004. július 30. 
 
 
 
 

Szörfi István 
    jegyzı 

 

                                                 
2 Kiegészítette a 35/2009. (X. 01.) sz. rendelet. 
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1. számú melléklet 

Adóhatóság tölti ki! 
Érkezett     
        

aláírás 
 

BEJELENTÉS 
 
magánszemély részére a 2004. évben fizetendı talajterhelési díjelıleg megállapításához, 

az    Önkormányzat    számú rendelete alapján. 
 
1. A talajterhelési díjelıleg fizetésére kötelezett (a továbbiakban: kibocsátó) neve: 
2. Születési neve: 
3. Adóazonosító jele: 
4. Születési helye és ideje: 
5. Lakcíme:       Levelezési címe:  
6. Fogyasztási hely címe: 
7. A kibocsátó által 2003. évben fogyasztott teljes vízmennyiség :   m3 
8. Csökkentı tényezık: 

a) 2003. évben az ivóvízvezeték meghibásodása következtében elszivárgott 
vízmennyiség:   m3  

b) 2003. évben a locsolási célú felhasználás:    m3 
c) 2003. évben a szennyvíztárolóból elszállított, számlákkal igazolt mennyiség, melyet 

olyan arra feljogosított szervezet szállíttat el, amely a folyékony hulladék jogszabályi 
elıírások szerinti elhelyezését igazolja:    m3 

9. A talajterhelési díj alapja (7. pontban foglalt vízmennyiségbıl le kell vonni a 8. pontban 
foglalt vízmennyiséget)     (A)    m3 
Talajterhelési díj egységdíjának mértéke   (E)   120 Ft/m3 
Területérzékenységi szorzó    (T) adóhatóság tünteti fel 
Veszélyeztetési szorzó     (V)     1 

10. A 2003. évi tényleges kibocsátási adatok alapján egy naptári évre számított talajterhelési 
díj mértéke   A x E x T x V   Ft 

11. A 2004. év második félévére képzett talajterhelési díjelıleg a 10. pontba foglalt 
talajterhelési díj összegének 50%-a    Ft. 

 
2004. évben a kibocsátó a 11. pontban megállapított talajterhelési díjelıleg 20%-át 
köteles megfizetni:        Ft 
 
12. Az önkormányzat rendelete alapján a díjkedvezmény mértéke:    Ft 
13. Az önkormányzat rendelete alapján 

mentesül a talajterhelési díjelıleg fizetési kötelezettség alól 
nem mentesül a talajterhelési díjelıleg fizetési kötelezettség alól (kívánt rész aláhúzandó). 

 
A bejelentésben feltüntetett bármely adatban történt változást 15 napon belül e 
nyomtatványon be kell jelenteni az adóhatóságnál! 
 
 
Kelt        
 

      
aláírás 
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2. számú melléklet 
Adóhatóság tölti ki! 
Érkezett     
        

aláírás 
 

BEJELENTÉS 
 

vállalkozó részére a 2004. évben fizetendı talajterhelési díjelıleg megállapításához, az 
   Önkormányzat    számú rendelete alapján. 

 
1. A talajterhelési díjelıleg fizetésére kötelezett (a továbbiakban: kibocsátó) elnevezése, 

rövidített cégneve: 
2. Adószáma: 
3. Címe: 
4. Székhelye: 
5. Telephelye: 
6. Létesítı okiratának (alapító okirat, létesítı okirat, társasági- társulati szerzıdés, 

alapszabály) keltét és számát: 
7. Képviselıjét, a gazdasági társaság, közhasznú társaság, egyesülés vezetı 

tisztségviselıinek nevét, lakóhelyét: 
8. Könyvvizsgálójának (ha a könyvvizsgáló gazdálkodószervezet, az adott gazdasági 

társaság vizsgálatáért személyében is kijelölt felelısének) nevét, lakóhelyét, adóazonosító 
számát: 

9. Gazdálkodási formáját, tevékenységének felsorolását, a cég által a létesítı okiratban 
megjelölt tevékenységi köröket a Központi Statisztikai Hivatal által kiadott nómenklatúra 
szerint: 

10. A jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, a korlátolt felelısségő társaság, az 
egyesülés, valamint a közös vállalat tulajdonosának (tulajdonosainak) cégnevét (nevét), 
székhelyét (telephelyeit, lakóhelyét), adóazonosító számát: 

11. Könyvvezetésének módját, iratai ırzésének helyét, ha az nem azonos az adózó 
székhelyével vagy lakóhelyével: 

12. Jogelıdjét és jogelıdjének adóazonosító számát: 
13. Az önálló tevékenységet folytató magánszemély tevékenysége gyakorlását, körülményét 

(fı-, mellékfoglalkozás, nyugdíj melletti kiegészítı tevékenység): 
14. Fogyasztási hely címe: 
15. Statisztikai számjele: 
16. A kibocsátó által 2003. évben fogyasztott teljes vízmennyiség    m3 
17. Csökkentı tényezık: 

a) 2003. évben az ivóvízvezeték meghibásodása következtében elszivárgott 
vízmennyiség    m3 

b) 2003. évben a locsolási célú felhasználás    m3 
c) 2003. évben a szennyvíztárolóból elszállított, számlákkal igazolt mennyiség, melyet 

olyan arra feljogosított szervezet szállíttat el, amely a folyékony hulladék jogszabályi 
elıírások szerinti elhelyezését igazolja:    m3  

18. A talajterhelési díj alapja (16. pontban foglalt vízmennyiségbıl le kell vonni a 17. pontban 
foglalt vízmennyiséget)      (A)    m3 
Talajterhelési díj egységdíjának mértéke   (E)   120 Ft/m3 
Területérzékenységi szorzó    (T) adóhatóság tünteti fel 
Veszélyeztetési szorzó     (V)     1 

19. A 2003. évi tényleges kibocsátási adatok alapján egy naptári évre számított talajterhelési 
díj mértéke   A x E x T x V   Ft 
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2 

 
20. A 2004. év második félévére képzett talajterhelési díjelıleg a 10. pontba foglalt 

talajterhelési díj összegének 50%-a    Ft. 
 
2004. évben a kibocsátó a 11. pontban megállapított talajterhelési díjelıleg 20%-át 
köteles megfizetni:        Ft 
 
21. Az önkormányzat rendelete alapján a díjkedvezmény mértéke:    Ft 
22. Az önkormányzat rendelete alapján 

mentesül a talajterhelési díjelıleg fizetési kötelezettség alól 
nem mentesül a talajterhelési díjelıleg fizetési kötelezettség alól (kívánt rész aláhúzandó). 

 
A bejelentésben feltüntetett bármely adatban történt változást 15 napon belül e 
nyomtatványon be kell jelenteni az adóhatóságnál! 
 
 
 
Kelt        
 
 
 

      
aláírás 

 
 


