
12/2004. (VI. 29.) Dunaharaszti Önkormányzati rendelet

a talajterhelési díjjal kapcsolatos adatszolgáltatási és eljárási szabályokról

Egységes szerkezetben!

Dunaharaszti Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 
többször  módosított  1990.  évi  LXV.  törvény  16.  §  (1)  bekezdésében,  valamint  a 
környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény (továbbiakban: Törvény) a 21. § 
(2)  bekezdésében,  valamint  26.  §  (4)  bekezdésében  kapott  felhatalmazás  alapján  a  helyi 
vízgazdálkodási  jogkörbe  tartozó  szennyvízelvezetéshez  kapcsolódó  talajterhelési  díj 
fizetésének helyi szabályairól a következő rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. 
törvény 2. §-ban megjelöltekre. 

A Törvényben meghatározott talajterhelési díj alapját képező adatszolgáltatás eljárási 
szabályai

2.  §  (1)1 A  Dunaharaszti  Város  közigazgatási  területén  a  vízellátó  hálózat  és  a 
szennyvízelvezető  hálózatot  üzemeltető  szolgáltató  (továbbiakban:  Szolgáltató)  köteles  a 
kibocsátó, valamint az önkormányzati  adóhatóság megkeresésére, (utóbbi részére 15 napon 
belül, díjmentesen) az alábbiakról adatot szolgáltatni a nyilvántartása alapján:

a) a kibocsátó részére szolgáltatott víz m3-ben megjelölt éves mennyiségről
b)  az  adott  ingatlan  esetében  az  ivóvízvezeték  meghibásodása  következtében 

elszivárgott víz m3-ben megjelölt éves mennyiségéről
c) az adott ingatlan esetében a közcsatornára való rákötés megtörtént, vagy sem
d) a közcsatornára való rákötésnek van-e műszaki akadálya
e) az állami tulajdonú víziközmű igénybevételével összefüggő locsolási kedvezményről 

szóló 8/2000. (X. 18.) KöViM rendelet alapján locsolásra felhasznált víz m3-ben megjelölt 
mennyiségéről

f)  az  önkormányzati  adóhatóság  részére  a  kibocsátó  személyének  megállapításához 
szükséges adatokról.

3. § (1) E rendelet 2004. július 1-jén lép hatályba.
(2) Jelen rendeletben  nem szabályozott  kérdésekben a környezetterhelési  díjról  szóló 

2003. évi LXXXIX. törvény, az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény, valamint a 
közigazgatási  hatósági  eljárás és szolgáltatás  általános  szabályairól  (KET) szóló 2004. évi 
CXL. törvény rendelkezései az irányadóak.

Dr. Szalay László sk. Pethő Zoltán sk.
polgármester jegyző

Záradék: A rendelet kihirdetve 2004. június 29-én.

Dunaharaszti, 2004. június 29. Pethő Zoltán sk.
jegyző



A rendelet egységes szerkezetbe foglalva: 2014. február 28-án.

Dunaharaszti, 2014. február 28. Pethő Zoltán
     jegyző

1 Módosította a 6/2014. (II. 28.) számú rendelet, mely hatályos 2014. március 1-től


