
Mátraszele Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

11/2017. (VIII. 16.) önkormányzati rendelete 
a talajterhelési díjra vonatkozó eljárás szabályairól 

 
 
 
Mátraszele Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi 
LXXXIX. Törvény 26.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló, 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet 
alkotja: 
 

1.§ 
A rendelet hatálya 

 
A rendelet hatálya Mátraszele község közigazgatási területén a környezetterhelési díjról szóló 2003. 
évi LXXXIX. Törvény (a továbbiakban: Ktdt.) 2.§ -ában meghatározott kibocsátókra terjed ki. 
 

2.§ 
Értelmező rendelkezések 

E rendelet alkalmazásában: 
1. egyedülélő: az a személy, aki egyszemélyes háztartásban lakik; 
2. háztartás: az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel 
rendelkező személyek közössége. 
    

3.§ 
Talajterhelési díjjal kapcsolatos eljárási és adatszolgáltatási szabályok  

 
(1) A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó 
talajterhelési díjjal kapcsolatos adóztatási feladatokat az önkormányzati adóhatóság látja el. 
(2) A kibocsátó díjfizetési kötelezettségéről évente, a tárgyévet követő év március 31-ig ad 
bevallást az önadózás szabályai szerint e rendelet 1. számú melléklete szerinti nyomtatványokon. 
(3) A kibocsátó a bevallást megelőző évre (tárgyévre) vonatkozó tényleges kibocsátás 

mennyiségéről köteles adatot szolgáltatni az önkormányzati adóhatóság részére. Az 
önkormányzati adóhatóság a szolgáltatott adatokat ellenőrizheti a kibocsátó által fogyasztott, 
számlával igazolt vezetékes ivóvíz mennyiség alapján. 

(4) Ha a kibocsátó nem a települési vezetékes ivóvíz-rendszerből vételezi a vizet, és mérőóra az 
egyedi vízbeszerzési helyhez nem kapcsolódik, az átalány vízmennyiséget az alábbi 
szempontok figyelembe vételével kell megállapítani: 
 
Beépített ingatlanok (telkek):  

a) udvari csappal ......................................................................................................  40 l/fő/nap 
b) épületen belüli, lakásokon belüli vízcsappal, Vízöblítéses WC nélkül  .......  65 l/fő/nap 
c) épületeken belüli, lakásokon belüli vízcsapokkal, vízöblítéses WC-vel, hagyományos 

fűtésű (fürdőhengeres) fürdőszobával  ........................................................... 120 l/fő/nap 
d) épületeken belüli, lakásokon belüli vízcsapokkal, vízöblítéses WC-vel, egyedi, éjszakai 

áramfelvételes vízmelegítővel .........................................................................  150 l/fő/nap 



e) épületeken belüli, lakásokon belüli vízcsapokkal, vízöblítéses WC-vel, központi 
melegvíz-ellátással, illetőleg nem korlátozott fűtésű egyedi vízmelegítővel ..............  180 
l/fő/nap 

 
f) Házikert locsolás: az ingatlan beépítetlen területe, de legfeljebb az ingatlan terület 

50%-ának alapulvételével ..................................................................................  1 l/m2/nap 
g) Gépkocsimosás (tömlővel) ............................................................................  400 l/szgk/hó 

 
h) Közkifolyókon fogyasztott víz átalánymennyisége 150 m-es körzetben lakók száma 

szerint ...................................................................................................................  30 l/fő/nap 
 

i) A személyi tulajdonban álló - vállalkozáson kívüli - nyaralók, üdülők, házikertek 
esetében a fentiek szerint megállapított átalánymennyiségek alapján évente összesen 
öt hónapra (május-szeptember hónapokra) kell az ivóvíz- és csatornadíjat felszámítani
 ......................................................................................................................................................  

 
(5) Az Észak-magyarországi Regionális Vízművek ZRt. mint szolgáltató (a továbbiakban: 
szolgáltató), a kibocsátók azonosítása és ellenőrzése érdekében adatot bocsát az önkormányzat 
rendelkezésére: 
a) vízdíj-, csatornadíj fizetők nevéről, anyja nevéről, születési helyéről, idejéről, lakóhelyéről, 

továbbá a kibocsátók tárgyévi vízfogyasztásáról – korrigálva a külön jogszabály szerint 
figyelembe vett locsolási célú kedvezmény mennyiségével – a tárgyévet követő év február 28. 
napjáig, 

b) a közcsatornára csatlakozók köréről az azonosításukra alkalmas adatokkal havonta, a 
tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig, 

c) egyedi megkeresésre arról, hogy a közcsatorna műszakilag rendelkezésre áll. 
 

(6) A talajterhelési díj befizetéseket az önkormányzat 11741000-15452245-03920000 számú 
talajterhelési díj befizetési számlaszámára kell teljesíteni. 
 

(7) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Ktdt.-ben, valamint az adózás rendjéről szóló, 
2003. évi XCII. Törvényben (továbbiakban: Art.) foglaltak az irányadók. 

 
 
 

4.§ 
Díjkedvezmények 

 
A talajterhelési díjra vonatkozóan 50%-os díjkedvezményben részesül: 

a) az az egyedül élő, aki a tárgyévet megelőző év december 31-ig a 70. életévét betöltötte, és a 
havi jövedelme nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét 

b) az a háztartás, ahol kizárólag 70. életévüket betöltött személyek élnek, és az egy főre jutó 
jövedelmük megfelel az a) pontban foglaltaknak. Az életkor megállapítása a tárgyévet 
megelőző év december 31-i állapot szerint történik. 

 
 
 

 



5.§ 
Záró rendelkezések 

 
(1) Ez a rendelet 2017. szeptember 15. napján lép hatályba. 
(2) Hatályát veszíti a talajterhelési díjra vonatkozó eljárás szabályairól szóló, 15/2004. (XII. 1.) 

önkormányzati rendelet, valamint az azt módosító 6/2005. (IV. 29.), 17/2013. (XI. 29.) és 
12/2015. (XI. 6.) önkormányzati rendeletek. 

 
 
Mátraszele, 2017. augusztus 14. 
 
 
Vincze László Babjákné Bocsok Anna 
Polgármester  jegyző 
 
 
 
A mai napon kihirdetve: 2017. augusztus 16. 
 
 
Mátraszele, 2017. augusztus 16. 
 
 
 
 Babjákné Bocsok Anna 
 jegyző  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.számú melléklet a 11/2017. (VIII. 16.) számú rendelethez:  
BEVALLÁS TALAJTERHELÉSI DÍJHOZ 20…. ÉVRE 

 

I. A díjfizető (kibocsátó) 
Neve:  ................................................................................................................................  
Születési helye:  ................................................................................................................  
Ideje:   ...............................................................................................................................  
Anyja születési családi és utóneve: ...............................................................................  
Adószáma:  .......................................................................................................................  
Adóazonosító jele:  .........................................................................................................  
Statisztikai számjele: .......................................................................................................  
Lakóhelye: ........................................................................................................................  
Levelezési címe:  ..............................................................................................................  
Telefonszáma:  .................................................................................................................  

II. A díjfizetéssel érintett ingatlan: 
Címe:  ................................................................................................................................  
Helyrajzi száma:  ..............................................................................................................  

III. Az ingatlan tulajdonosának (Akkor kell kitölteni, ha nem azonos a díjfizetővel): 
Neve:  ................................................................................................................................  
Születési helye:  ................................................................................................................  
Ideje:  ................................................................................................................................  
Anyja születési családi és utóneve: ...............................................................................  
Levelezési címe:  ..............................................................................................................  

IV. A díjfizetéssel kapcsolatos adatok: 
1. A tárgyévben felhasznált (vízmérő alapján mért) vízmennyiség: 

(Ha vízmérő nem áll rendelkezésre, akkor az önkormányzat rendelete szerinti átalány 
vízmennyiséget kell beírni!)  … … m3 

2. Külön jogszabály alapján a locsolásra felhasznált vízmennyiség  … … m3 
3. Szennyvízszállításra feljogosított szervezet által igazoltan elszállított szennyvíz 

mennyisége  … … m3 
4. Az önkormányzati rendelet szerint mentes vízmennyiség:  0,0 m3 
5. A talajterhelési díj alapja (1. sor csökkentve a 2., 3., 4. sorok összegével): … … m3 
6. A talajterhelési díj egységmértéke:  1200,- Ft/m3 
7. Területérzékenységi szorzó:  1,5 
8. A számított talajterhelési díj ( 5. sor * 6. sor * 7.sor)  … … Ft 
9. Az önkormányzati rendelet szerinti díjkedvezmény: 

(A talajterhelési díjra vonatkozóan 50%-os kedvezményben részesül: 

a) az az egyedül élő, aki a tárgyévet megelőző év december 31-ig a 70. életévét betöltötte, és a 
havi jövedelme nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét 

b) az a háztartás, ahol kizárólag 70. életévüket betöltött személyek élnek, és az egy főre jutó 
jövedelmük megfelel az a) pontban foglaltaknak. Az életkor megállapítása a tárgyévet 
megelőző év december 31-i állapot szerint történik.)  … … Ft 
 

10. Fizetendő talajterhelési díj:  
(8. sor csökkentve 9. sor összegével)  ... … Ft 

 


