
Talajterhelési díj 

Hatáskörrel rendelkező szerv 

Öttevény Község Önkormányzat Jegyzője  

Öttevény, Fő u. 100. 

Illetékességi terület 

Öttevény Község közigazgatási területe. 

Elérhetőség 

Öttevényi Polgármesteri Hivatal 

9153 Öttevény, Fő u. 100. 

Rollné Börzsei Hajnalka - Tel: (96) 552-207 

Eljárás ismertetése 

A talajterhelési díjat a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény, az adózás 

rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény, valamint Öttevény Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének a talajterhelési díjról szóló 1/2007. (II.12.) számú rendelete 

szabályozza. 

Díjfizetési kötelezettség:  

Minden olyan kibocsátót fizetési kötelezettség terhel, aki a műszakilag rendelkezésre álló 

közcsatornára nem köt rá és szennyvízelhelyezést alkalmaz. Azon üres telek után is 

díjkötelezettség áll fenn, amelyen locsolás céljára felszerelt kerti csap van. 

A díj alapja: a szolgáltatott vagy méréssel igazolt felhasznált víz mennyisége 

A díj csökkenthető: 

 azzal a számlákkal igazolt vízmennyiséggel, amelyet a kibocsátó szennyvíztárolójából, arra 

feljogosított szervezettel szállíttat el, 

 a külön jogszabály szerinti locsolási célú felhasználásra figyelembe vett víz mennyiségével. 

A díj mértéke, számítása: mértékét a talajterhelési díj alapja, az egységdíj, valamint a 

település közigazgatási területére vonatkozó területérzékenységi szorzó határozza meg. 

 2009. évről és az azt követő évekről a talajterhelési díj 100%-át kell megfizetni: 1800 Ft/m3 

Az adó bevallásának,megfizetésének határideje:  

A talajterhelési díjat a kibocsátónak kell bevallania és megfizetnie (önadózás) a tárgyévet 

követő március 31-ig. A bevallásokat Öttevény Község Önkormányzata által rendszeresített 

nyomtatványon kell teljesíteni, amelyet az adócsoport megküld az adózónak. 

A befizetéseket Öttevény Község  Önkormányzata 11737007-15366722-03920000 számú 

talajterhelési díj beszedési számlára kell teljesíteni: 

 magánszemélyek postai csekken fizetik, 

 jogi személyek, vállalkozások átutalással. 

Késedelmes fizetés esetén késedelmi pótlékot kell fizetni. A késedelmi pótlék mértéke 

minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat 

http://csorna.hu/portal/index.php/varoshaza/110-2-2-4-adohatosag-talajterhelesi-dij
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0300089.TV
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0300092.TV


kétszeresének 365-öd része. A késedelmi pótlékok Öttevény Község Önkormányzata 

11737007-15366722-03780000 számú késedelmi pótlék beszedési számlájára kell megfizetni. 

 

Mentesség a díjfizetési kötelezettség alól: 

- Mentes a talajterhelési díj megfizetése alól, aki az év első napján jogerős határozat alapján: 

a.) időskorúak járadékában, 

b.) rendszeres szociális segélyben, 

c.) ápolási díjban, 

d.) lakásfenntartási támogatásban, 

e.) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül. 

- Mentes a talajterhelési díj megfizetése alól a 70 év feletti, egyedül élő magánszemély, 

amennyiben a lakás tulajdonosa, vagy vagyonértékű jog jogosultja, vagy bérlője és 

egyben használója. 

-   Mentes a díjfizetés alól az a kibocsátó, amennyiben az ingatlanon kizárólag kerti csapot 

szezonálisan üzemeltet. 

-    Mentes a díjfizetés alól a medence tulajdonos évente legfeljebb a medence űrtartalmának           

megfelelő kibocsátás mértékéig. 

- A mentességre való jogosultságáról a kibocsátó a bejelentés  megtételével, illetve a 

bevallással egyidejűleg a tárgyévre vonatkozóan tesz nyilatkozatot. 

- A jegyző egyedi elbírálással, szociális indokok alapján méltányosságot gyakorolhat a díj 

megfizetése alól. 

 

Az eljárás illetéke: 

 az adóigazgatási eljárásban az első fokú eljárás tárgyánál fogva illetékmentes. 

Ügyintézési határidő: 

 30 nap 

Nyomtatványok. 

Bevallás talajterhelési díj megállapításához 

Kérelem díjmentességhez 

 

http://www.otteveny.hu/download/talajterhelesi_dij_files/talajterheles_print.pdf
http://www.otteveny.hu/download/talajterhelesi_dij_files/k%C3%A9relem%20d%C3%ADjmentess%C3%A9ghez.doc

