
Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

14/2015. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 

 

a talajterhelési díjról 

 

Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. 

évi LXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ktdtv.) 21/A. § (2) bekezdésében és a 26. § (4) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és l) 

pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 

rendeli el: 

 

1. Általános rendelkezések 

1. § 

 

A rendelet tárgyi hatálya a község csatornázott terültén a helyi vízgazdálkodási hatósági 

jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezésre terjed ki.  

 

2. Különös rendelkezések 

 

2. § 

 

(1) A talajterhelési díj alapja méréssel nem igazolható vízfogyasztás esetén a felhasznált víz 

éves átalánnyal meghatározott mennyisége csökkentve a külön jogszabály szerinti locsolási 

célú felhasználásra figyelembe vett víz mennyiségével. 

(2) Átalány megállapítást az állami tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, 

illetőleg az állami tulajdonú közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjakról szóló 

47/1999.(XII.28.) KHVM rendelet 3. számú mellékletében meghatározott szempontok alapján 

kell meghatározni. 

3. § 

 

(1) A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó 

talajterhelési díjjal kapcsolatos személyes adatokat a kibocsátó azonosítására, a bevallások 

ellenőrzésére használhatja fel az önkormányzati adóhatóság. 

(2) A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó 

talajterhelési díj fizetésére kötelezett kibocsátókról, valamint a talajterhelési díj fizetésére 

vonatkozó díjkedvezményben részesülő személyekről a jegyző nyilvántartást vezet. 

(3) A talajterhelési díjat a Bükkszék Község Önkormányzatának 62800376-11024831 számú 

talajterhelési díj elkülönített számlájára kell teljesíteni. 

(4) Az önkormányzat talajterhelési díj számláján rendelkezésre álló összeget a befizetést 

követő hónap 10. napjáig átutalja a települési környezetvédelmi alap javára. 

(5) A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó 

talajterhelési díjjal kapcsolatos megállapítási, bevallási, befizetési, ellenőrzési, 

adatszolgáltatási, eljárási szabályokra, valamint a díjkedvezmények és mentességek eseteire a 

rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Ktdtv. és az adózás rendjéről szóló 2003. évi 

XCII. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. 



 

3. Záró rendelkezések 

4. § 

 

(1) E rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba. 

 

(3) Hatályát veszti a Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a talajterhelési 

díjról szóló 11/2004. (VI.30.) önkormányzati rendelete. 

 

 

Bükkszék, 2015. november 20. 

 

 

 

Zagyva Ferencné 

polgármester 

Vígh Lászlóné 

jegyző 

 

 

 

Záradék: A rendelet a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 51.§ (2) bekezdése alapján hirdetőtáblán való kifüggesztéssel kihirdetésre került: 

2015. november 23-án. 

 

Panyik Anita 

   aljegyző 

 

 


