Dunaharaszti Város Önkormányzata Képviselő-testületének
26/2020. (XII. 4.) rendelete
a talajterhelési díjról
Dunaharaszti Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm.
rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4)
bekezdésében és a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 26. §. (4)
bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján, Dunaharaszti Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói
hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva, és a Magyarország önkormányzatairól szóló, 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban:
Mötv.) 42. §-ában foglalt felhatalmazásával élve a következő rendeletet alkotja:
A talajterhelési díj mértéke
1. § (1) A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelvezetéshez kapcsolódó
talajterhelési díj (a továbbiakban: talajterhelési díj) mértéke a környezetterhelési díjról szóló 2003.
évi LXXXIX. törvény (továbbiakban: Ktd.) 12. § (3) bekezdése szerinti 1.200 Ft/m3 egységdíj és a
felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról szóló
27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet szerinti érzékeny területekhez tartozó 1,5-ös
területérzékenységi szorzó alapján 1.800 Ft/m3/év.
A talajterhelési díj alapját képező adatszolgáltatás eljárási szabályai
2. § (1) Dunaharaszti Város közigazgatási területén a vízellátó hálózatot és a szennyvízelvezető
hálózatot üzemeltető szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató) köteles a kibocsátó, valamint az
önkormányzati adóhatóság megkeresésére a kibocsátó azonosítása és ellenőrzése érdekében a
tárgyévet követő év február 28. napjáig a következő adatokról adatot szolgáltatni:
a) a kibocsátó részére szolgáltatott víz m3-ben megjelölt éves mennyiségéről;
b) ingatlanonként az ivóvízvezeték meghibásodása következtében elszivárgott víz m3-ben megjelölt
éves mennyiségéről;
c) az adott ingatlan esetében a közcsatornára való rákötés megtörténtéről;
d) a közcsatornára való rákötés műszaki akadályáról ingatlanonkénti bontásban;
e) a locsolásra felhasznált víz m3-ben megjelölt mennyiségéről;
f) az önkormányzati adóhatóság részére a kibocsátó személyének megállapításához szükséges
adatokról.
(2) A díj beszedése és elszámolása a költségvetési elszámolási számla pénzellátással kapcsolatos
alszámlái között az önkormányzati talajterhelési díj elszámolási alszámlán történik.
Mentességek
3. § (1) Mentesül a talajterhelési díj megfizetése alól:
a) akinél kiépítésre került a közcsatorna, de a közszolgáltató írásbeli igazolása alapján műszakilag
nem oldható meg a rákötés;
b) a kibocsátó a rákötés évében keletkezett fogyasztása után, amennyiben az erről szóló igazolást
az adóhatóság felé benyújtja.
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(2) Kérelemre 50%-kal mentesíthető a kibocsátó a talajterhelési díj megfizetése alól, amennyiben a
vele egy háztartásban élők egy főre jutó jövedelme nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 200%-át, egyedül álló esetén annak 250%-át.
(3) A (2) bekezdésben szabályozott kedvezmény az adóhatósághoz tárgyévben beadott bevallás
benyújtásával egyidejűleg, erre a célra rendszeresített kérelem alapján – a megfelelő igazolások
becsatolása mellett – igényelhető.
(4) Kérelemre a talajterhelési díjfizetési kötelezettséget az adóhatóság két évre felfüggeszti,
amennyiben a kibocsátó vállalja, hogy ez idő alatt a közcsatornára ráköt. A rákötés határidőben
történő megvalósítása esetén az adóhatóság a felfüggesztett összeg megfizetését elengedi.
Megvalósítás hiányában a díjfizetési kötelezettség a két év eredménytelen letelte után egy összegben
esedékessé válik.
4. § (1) Ezen rendelet 2021. január 1. napján lép hatályba.
(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg Dunaharaszti Önkormányzat Képviselőtestületének a
talajterhelési díjjal kapcsolatos adatszolgáltatási és eljárási szabályokról szóló, 12/2004. (VI. 29.) sz.
rendelete hatályát veszti.
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A rendelet kihirdetve 2020. december 4-én.
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