
Jármi község Önkormányzata Képviselő-testületének 

18/2011. (XII. 14.) 

önkormányzati rendelete  

 

a talajterhelési díjról 

 

 

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a  

környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény  

(továbbiakban: törvény) 21/A. § (2) bekezdésében és 26. § (4) bekezdésében 

kapott felhatalmazás alapján a helyi  

önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1)  

bekezdésében biztosított feladatkörében eljárva a következőket  

rendeli el: 
 

1. § 

A rendelet hatálya 
 

(1) A rendelet területi hatálya Jármi község műszakilag  

rendelkezésre álló közcsatornával ellátott közigazgatási  

területére terjed ki. 

 

(2) A talajterhelési díjfizetési kötelezettség azt a természetes és  

jogi személyt, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet 

(továbbiakban: kibocsátó) terheli, aki, Jármi  

községben a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem  

köt rá és helyi vízgazdálkodási hatósági, illetve vízjogi engedélyezés 

hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést,  

ideértve az egyedi zárt szennyvíztározót is, alkalmaz. 

 

2. § 

Díjfizetési kötelezettség keletkezése, megszűnése 
 

(1) A díjfizetési kötelezettség 

a) a vezetékes ivóvízhálózatra való rácsatlakozás napján, 
b) házi fúrt kút tényleges használatbavétele napján  

keletkezik. 
 

(2) Megszűnik a díjfizetési kötelezettség a szennyvízcsatornára  

való rákötés időpontjától, amely időpontot a fizetésre kötelezett  

a szennyvízcsatorna szolgáltatást nyújtó igazolásával igazolja. 
 

 

3. § 

A talajterhelési díj alapja, mértéke 
 

(1) Egyedi vízbeszerzés esetén (házi fúrt kút) mérési lehetőség hiányában a 

háztartásban élők számát figyelembe véve 80  

l/fő/nap átalány vízmennyiség képezi a talajterhelési díj alapját. 



 
(2) A talajterhelési díj mértéke a törvényben és az (1) bekezdésben  

meghatározott talajterhelési díj alap a törvényben  

meghatározott egységdíj - 1200 Ft -, valamint a település közigazgatási 

területére vonatkozó területérzékenységi szorzó  

- 1,5 - szorzata. 1  

 

4. § 

A talajterhelési díj megállapítása, megfizetése 
 

(1) A talajterhelési díjat a kibocsátónak kell megállapítania,  

bevallania és megfizetnie - önadózás - a tárgyévet követő év  

március 31.-ig. 

(2) A bevallást a kibocsátó az 1. melléklet szerinti nyomtatványon  

köteles teljesíteni. 

(3) A kibocsátó, kivéve az új létesítményt üzemeltető kibocsátót, negyedéves 

díjelőleg fizetésére köteles. 

(4) A díjelőleg összege a tárgyévet megelőző év tényleges  

kibocsátásai alapján fizetett éves díj negyedének megfelelő  

összeg. 

(5) A díjelőleg összegét a tárgynegyedév utolsó napjáig kell  

megfizetni. 

(6) A kibocsátó a tárgyévet követő év március 31.-ig, a tárgyévi  

tényleges kibocsátás alapján számított díj és az (3)-(5)  

bekezdés alapján fizetett díjelőleg különbözetét megfizeti,  

illetve a túlfizetés összegét visszaigényli. 

(7) A talajterhelési díjat és a díjelőleget a kibocsátó az  

Önkormányzat 67800230-11047162 számú talajterhelési díj számlájára, 

banki átutalással, vagy készpénzátutalási  

megbízáson fizeti meg. 

 

 

5. § 

 

(1) Az új létesítményt üzemeltető kibocsátó, valamint az év közben  

belépő új kibocsátó az üzemelés első évében fizetendő díjat a  

tárgyévet követő év március 31-ig fizetheti meg késedelmi pótlékmentesen  

(2) A gazdálkodó szervezet, ha több telephelyet működtet,   

bevallásában az adatokat telephelyenként tünteti fel és köteles  

olyan nyilvántartást vezetni, amelyből a díjfizetés alapja,  
valamint mértéke telephelyenként megállapítható. 

 

 



(3) A díjjal érintett ingatlan elidegenítése esetén a díjfizetésre kötelezettnek 30 

napon belül kell elszámolnia és teljesítenie  
fizetési kötelezettségét, vagy visszaigényelnie a túlfizetést. 

(4) A díjfizetésre kötelezett elhalálozása esetén a vízszolgáltatást 

ténylegesen igénybe vevő örökös, hozzátartozó köteles az 

elszámolást benyújtani valamint a díjat megfizetni. 

 

6. § 

Adatszolgáltatás 
 

(1) Egyszeri adatszolgáltatási kötelezettség terheli a  

szennyvízcsatorna hálózat üzemeltetőjét 2012. június 30.  
napjáig a rendszerre önhibáján kívüli okból nem  
csatlakoztatható ingatlanokról. Az adatszolgáltatásnak  
tartalmaznia kell az ingatlan helyrajzi számát, címét, tulajdonos nevét. 

(2) Adatszolgáltatási kötelezettség terheli a víz- és csatornamű üzemeltetését 

végző szolgáltatót (továbbiakban: szolgáltató) a rendelet hatálya alá tartozó 

kibocsátókra vonatkozóan:  

kibocsátóként a szolgáltatott víz mennyiségéről, csökkentve az  

ivóvíz vezeték meghibásodása következtében elszivárgott víz 
mennyiségével, illetve külön jogszabály szerint locsolási célú 

felhasználásra figyelembe vett vízmennyiséggel. 

(3) Adatszolgáltatási kötelezettség terheli a települési folyékony  

hulladék szállítását, kezelését és ártalmatlanítását végző  
szolgáltatót a kibocsátók tárolójából átvett folyékony hulladék 

mennyiségéről kibocsátóként az azonosításhoz szükséges  
adatokkal. 

(4) A (2)-(3) bekezdés szerinti adatszolgáltatás benyújtási  

határideje a tárgyévet követő év február 28-a. 

(5) Adatszolgáltatási kötelezettség terheli a vízszolgáltatót a tárgynegyedévet 

követő hó 15. napjáig a közcsatornára rácsatlakozókról, valamint a 

kibocsátók körében történt  

változásról. 

7. § 

Mentességek, kedvezmények 
 

(1) Díjmentesség illeti meg a lakossági kibocsátót, akinek a mért tényleges 

vízfogyasztása egész évben nem haladja meg a 10  

m3-t. 

(2) Díjmentesség illeti meg a kibocsátót, ha beépítetlen ingatlanán semmilyen 

építmény nincs és a mért vízfelhasználás kizárólag  

kerti csapon történő felhasználást jelent. 

  



(3) 50% díjkedvezmény illeti meg az egyedül élő hetvenedik  

életévét betöltött kibocsátót és azt a kibocsátót, akinek  

háztartásában valamennyi személy betöltötte a hetvenedik  

életévét. A kibocsátó a kedvezményre első ízben a feltétel  

teljesülését követő év első napjától jogosult. 

(4) A (3) bekezdés alkalmazásakor 

a) egyedül élő az a személy, aki egyszemélyes  

háztartásban lakik,  

b) háztartás: az egy lakásban - a személyi adat- és lakcímnyilvántartás 

szerint bejelentett lakóhellyel  
rendelkező személyek közössége. 

 

8. § 

Eljárási szabályok 

 

(1) A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez 

kapcsolódó talajterhelési díjjal  

kapcsolatos adóztatási feladatok az Önkormányzat  

adóhatósága látja el. 

(2) A talajterhelési díj megfizetésére, bevallására az ehhez  

kapcsolódó jogkövetkezményekre, a megállapításhoz és  

beszedéshez való jog elévülésére, pénzügyi ellenőrzésére,  

valamint végrehajtására a hatályos környezetterhelési díjról  

szóló törvényt és a vele kapcsolatos jogszabályokat,  

valamint e rendelettel nem szabályozott kérdésekben az  

adózás rendjéről szóló törvény rendelkezését kell  

alkalmazni. 

 

9. § 

Átmeneti és záró rendelkezések 

 

(1) A rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 

 

 

Jármi, 2011. december 14. 

 

 

Győrfiné Papp Judit     Mindák Katalin 

     polgármester            jegyző 

 

 

1Módosította: 6/2012.(IV.18.) önkormányzati rendelet 1. § 
 

Hatályos: 2012. január 1. napjától 
 

  



 

1. sz. melléklet 

 

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2011.(XII.14.) 

önkormányzati rendeletéhez, a 2011. évi víz- és csatornadíjak 

megállapításáról 

 

1.) Ivóvíz változó díja: 

  - jármi lakos és önkormányzati intézmények 200,- Ft/m 3 +ÁFA 

  - jármi közület     227,- Ft/m 3 +ÁFA 
 

2.) Szennyvízelvezetési és tisztítási díj: 

  - jármi lakos és önkormányzati intézmények 190,- Ft/m 3 +ÁFA 

  - jármi közület     245,- Ft/m 3 +ÁFA 

 
3.) A kéttényezős ivóvízdíj részét képező alapdíj mértékét 

 

Ivóvíz szolgáltatás igénybevétele esetén  

  13 mm  vízmérőnél 250,- Ft/fogyasztó/hó + ÁFA 

  20 mm  vízmérőnél    380,- Ft/fogyasztó/hó + ÁFA 

  25 mm  vízmérőnél 740,- Ft/fogyasztó/hó + ÁFA 

  50 mm  vízmérőnél 2.230,- Ft/fogyasztó/hó + ÁFA 

  80 mm  vízmérőnél 8.270,- Ft/fogyasztó/hó + ÁFA 

  100 mm  vízmérőnél 12.500,- Ft/fogyasztó/hó + ÁFA 

  150 mm  vízmérőnél 20.250,- Ft/fogyasztó/hó + ÁFA 

 

Szennyvízelvezetés szolgáltatás igénybevétele esetén 

  13 mm  vízmérőnél 250,- Ft/fogyasztó/hó + ÁFA 

  20 mm  vízmérőnél    380,- Ft/fogyasztó/hó + ÁFA 

  25 mm  vízmérőnél 740,- Ft/fogyasztó/hó + ÁFA 

  50 mm  vízmérőnél 2.230,- Ft/fogyasztó/hó + ÁFA 

  80 mm  vízmérőnél 8.270,- Ft/fogyasztó/hó + ÁFA 

  100 mm  vízmérőnél 12.500,- Ft/fogyasztó/hó + ÁFA 

  150 mm  vízmérőnél 20.250,- Ft/fogyasztó/hó + ÁFA 

 

Szolgáltató által beszállított folyékony hulladék fogadási és kezelési díja:  

265,- Ft/m3 + ÁFA 

Egyéb beszállítók által átadott folyékony hulladékfogadási és kezelési díja:  

420,- Ft/m3 + ÁFA 

 

A folyékony hulladék (szippantott szennyvíz) fogadásának és kezelésének díja 10.-

Ft/m3 Környezetterhelési díjat tartalmaz. 

 

 


