
 

 

 

 

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS 

ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

20/2011. (VI.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE  

a talajterhelési díjjal kapcsolatos eljárási szabályokról 

 

Egységes szerkezetben a 4/2012. (II.01.), az 5/2014. (II.27.), a 29/2015. (X.29.) 

és a 6/2017. (III.30.) önkormányzati rendeletekkel 



HATÁLYOSSÁG ÁLLAPOTA: 2017. MÁRCIUS 31. 

 

Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról 

szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 21/A.§ (2) bekezdésében és a 26.§ (4) bekezdésben kapott 

felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 

1. §1 A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó 

talajterhelési díj (a továbbiakban: talajterhelési díj) mértéke a környezetterhelési díjról szóló 

2003. évi LXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ktd.) 12.§ -a szerinti 1200 Ft/ m3 egységdíj és a 

felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról 

szóló 27/2004. (XII.25.) KvVM rendelet szerinti fokozott érzékenységű területekhez tartozó 

3,0-s területérzékenységi szorzó alapján 3600 Ft/m3. 

1/A. §2 (1) A talajterhelési díjfizetési kötelezettség megfizetése alól mentesül az a kibocsátó, 

aki a közcsatornára 2019. december 31. napjáig ráköt. 

(2) Az a kibocsátó, aki az (1) bekezdésben meghatározott határidő elteltéig a közcsatornára 

nem köt rá, 2020. január 1-jétől a megállapított talajterhelési díj 30%-át köteles megfizetni, 

azzal, hogy a fizetendő talajterhelési díj összegéből mentes az 50.000 Ft-ot meghaladó rész. 

2. § (1)3 A Fővárosi Vízművek Zrt. (a továbbiakban: közszolgáltató) köteles a kibocsátó 

megkeresésére 15 napon belül díjmentesen, írásban adatot szolgáltatni 

a) a kibocsátó részére szolgáltatott víz éves mennyiségéről, m3-ben, 

b) arról, hogy az adott ingatlan esetében a szennyvízcsatorna rákötés megtörtént-e, vagy 

sem, a rákötésnek van-e műszaki akadálya, 

c) a locsolási kedvezmény alapján a locsolásra felhasznált víz mennyiségéről, m3-ben, 

(2) A közszolgáltató az önkormányzati adóhatóság megkeresésére az (1) bekezdésben 

foglaltakon túl a kibocsátó személyének megállapításához szükséges adatokról is adatot 

szolgáltat. 

3. § A bevallást az önkormányzati adóhatóság által erre a célra rendszeresített bevallási 

nyomtatványán kell bevallani és Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának 11742252-

15393276-03920000 számú talajterhelési díj számlájára kell megfizetni. 

4. § (1)4 Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Az 1/A. § rendelkezéseit a 

2016. április 1-jétől keletkezett díjfizetési kötelezettségre és a folyamatban lévő ügyekben is 

alkalmazni kell. 

(2) Hatályát veszíti  

1. Szigetszentmiklós Város Képviselő-testületének a talajterhelési díjjal kapcsolatos 

adatszolgáltatási és eljárási szabályokról szóló 22/2004. (IX.29.) önkormányzati rendelete, 

2. Szigetszentmiklós Város Képviselő-testületének a talajterhelési díjjal kapcsolatos 

adatszolgáltatási és eljárási szabályokról szóló 22/2004. (IX.29.) önkormányzati rendelet 

módosításáról szóló 4/2005. (II.23.) önkormányzati rendelete, 

3. Szigetszentmiklós Város Képviselő-testületének a talajterhelési díjjal kapcsolatos 

adatszolgáltatási és eljárási szabályokról szóló 22/2004. (IX.29.) önkormányzati rendelet 

módosításáról szóló 24/2005. (XII.21.) önkormányzati rendelete. 

dr. Borók Dóra s.k. 
jegyző 

Szabó József 
polgármester 

                                                           
1 Módosította a 4/2012. (II.01.) önkormányzati rendelet, hatályos 2012. február 2. napjától. 

2 Beépítette a 29/2015. (X.29.) önkormányzati rendelet, hatályos 2015. október 30. napjától. Módosította a 6/2017. (III.30.) önkormányzati 
rendelet 1. §-a, hatályos 2017. március 31. napjától. 

3 Módosította az 5/2014. (II.27.) önkormányzati rendelet, hatályos 2014. február 28. napjától. 

4 Módosította a 6/2017. (III.30.) önkormányzati rendelet 2. §-a, hatályos 2017. március 31. napjától. 



HATÁLYOSSÁG ÁLLAPOTA: 2017. MÁRCIUS 31. 

 

ZÁRADÉK 
 

Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ezen rendeletét 2011. június 

29. napján tartott ülésén alkotta, 2011. június 30. napján kihirdetésre került. Módosította a 

4/2012. (II.01.), az 5/2014. (II.27.), a 29/2015. (X.29.) és a 6/2017. (III.30.) önkormányzati 

rendelet. 

 

 

 

dr. Matus-Borók Dóra 

jegyző 

 


