
Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
18/2015. (X.20.) önkormányzati rendelete 

a talajterhelési díjra vonatkozó eljárási szabályokról 
 
Galgaguta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 
2003. évi LXXXIX. törvény 21/A. § (2) bekezdésében, és a 26. § (4) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő 
rendeletet alkotja:  

 
I. Fejezet 

Általános rendelkezések 

A rendelet hatálya 
1. § 

A rendelet hatálya Galgaguta község közigazgatási területén a környezetterhelési díjról szóló 
2003. évi LXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ktd.) 2. §-ban és 11. §-ában meghatározott 
kibocsátókat terheli.  

 
II. Fejezet 

Részletes rendelkezések 

A talajterhelési díjjal kapcsolatos eljárási és adatszolgáltatási szabályok  
2. § 

(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. 
(3)   A kibocsátó a bevallást megelőző évre (tárgyévre) vonatkozó tényleges 
        kibocsátás mennyiségéről köteles adatot szolgáltatni az önkormányzati 
        adóhatóság részére.  

      (4)   Az általány alapján meghatározott víz mennyisége: 
  -udvari csappal rendelkező vízfogyasztásnál: 40 liter/fő/nap 
  -épületen belüli vízcsappal és vízöblítéses vécével rendelkező vízfogyasztónál:  
             95 liter/fő/nap. 

(5)   A kibocsátó köteles a negyedév utolsó napjáig negyedévi díjelőleget fizetni, a 
       tárgyévet megelőző év tényleges kibocsátásai alapján fizetett teljes díj 
       negyedévet megelőző év tényleges kibocsátásai alapján fizetett teljes díj 
       negyedének megfelelő összegben. 
(6)   A kibocsátó a tárgyévet követő év március 31-ig a tárgyévi tényleges 
       kibocsátás alapján számított díj és a (4) bekezdés szerinti díjelőleg 
       különbözetét köteles megfizetni. A túlfizetés összegét a tárgyévet követő év 
       első negyedévi díjelőlegének megfizetésekor beszámíthatja vagy 
       visszaigényelheti. 
(7)   Talajterhelési díj alapja a szolgáltatott, vagy egyedi vízbeszerzés esetén a 
       méréssel igazolt felhasznált, illetve mérési lehetőség hiányában átalánydíjas 
       vízmennyiséggel (m3), független az ingatlanban tényleges lakók számától, 



csdkkentve a kiilcin jogszabilly szerinti locsol6si cdhi felhasznfulfusra
figyelembe vett vizmennyis6ggel.

(8) A talajterhel6si dij megfizetds6re, bevall6sara 6s az ehhez kapcsol6d6
jogktivetkezm5nyel're a meg6llapitfusfua 6s a beszed6si jog el6vtil6s6re, penrugyi
ellenfirzesdre, valamint v6grehajtdsfira az e rendeletben nem szab6lyozottk6rd6sekben
a Ktd., valamint az adozhs rendj6r6l sz6l6 2003. 6vi XCII. tdrv6ny rendelkez6seit kell
alkalmazni.

(9) A kibocs6t6 a bevallott talajterhel6si dijat atirgyevet k<ivet6 6v miircius 31-ig a
Galgaguta K<izs6g Onkormrinyzat 11741017-15451873-03920000 szdmri szSmlqira
kriteles mesfizetni

III. fejezet

Zfr6 rendelkez6sek
3.$

(1) E rendelet2}I6.janurir 1-j6n l6p hatalyba.
(2) E rendelet hatrilybal6p6ssel egyidejtileg hatdlyht veszti a talajterhel6si dfjr6l 6s a
kdrnyezetvddplmi alapr6l s2616 1212014. (XII. 05.) <inkormdnyzati rendelet.
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