
KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 
5/2015.(III.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

A TALAJTERHELÉSI DÍJJAL KAPCSOLATOS HELYI SZABÁLYOKRÓL 
 

 
Kál Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi 
LXXXIX. törvény 21/A. § (2) bekezdésében és 26. § (4) bekezdésében foglaltak, valamint 
Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a 
következőket rendeli el: 

 
1. A rendelet hatálya 

 
1.§   A rendelet hatálya Kál Nagyközség közigazgatási területén a környezetterhelési díjról 
szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 11. §-ában meghatározott kibocsátókra terjed ki. 

 
2. A díj mértéke 

 
2.§ (1) A talajterhelési díj mértékét a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. 
törvény 3. mellékelte szerint az alábbi képlet alapján kell megállapítani: 
 
TTD = E x T x A 
ahol  
 
TTD = Talajterhelési díj 
E = Egységdíj (Ft/m3) 
A = Díjfizetési alap (m3) 
T = Területérzékenységi szorzó 
(Kál Nagyközség a 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet melléklete szerint érzékeny 
kategóriába tartozik, ezért szorzója 1,5) 
 
(2) A talajterhelési díj egységdíjának mértéke: 1.200 Ft/m3 
 
 

3. A talajterhelési díj fizetése 
 

3.§ (1) A talajterhelési díjat a kibocsátónak kell megállapítani, a tárgyévet követő év március 
31-ig az önkormányzati adóhatóságnál rendszeresített formanyomtatványon bevallani és a (2) 
bekezdésben megjelölt számlára ugyanezen időpontig megfizetni. 
 
(2) 1 A talajterhelési díjfizetési kötelezettséget Kál Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-
testületének 61900105-15100326 számú talajterhelési díj beszedési számlájára kell teljesíteni.   
 

4. Díjmentesség, díjkedvezmény 
 

4.§ (1) Mentes a talajterhelési díj fizetési kötelezettsége alól az az ingatlantulajdonos, 
a) aki 2015. december 31-ig ráköt a szennyvízcsatorna rendszerre, 
b) akinek az ingatlana csak kerti csappal rendelkezik, 

                                                 
1 Módosította a 14/2017. (XII. 29.) Önkormányzati Rendelet. Hatályos: 2018. 01. 01-től. 



c) akinek az ingatlana előtt a közcsatorna kiépítésre került, de arra rákötni nem tud, mert a 
gravitációs csatornánál jelentkező szintkülönbség miatt a tulajdonosnak házi átemelőt kellene 
kiépíteni. 
 
(2) A talajterhelési díj alapja csökkenthető azzal a számlákkal igazolt mennyiséggel, amelyet a 
kibocsátó szennyvíztárolójából olyan arra feljogosított szervezettel (2015. április 1-től Vigyory 
Bt. Szihalom) szállíttat el, amely a folyékonyhulladék jogszabályi előírások szerinti 
elhelyezését igazolja. 
 

5. Eljárási rendelkezések 
 

5.§ (1) A kibocsátó a talajterhelési díj fizetési kötelezettségéről évente a tárgy évet követő év 
március 31. napjáig Kál Nagyközségi Önkormányzat Jegyzőjéhez, mint önkormányzati 
adóhatósághoz tesz bevallást.  
 
(2) A talajterhelési díj fizetésére kötelezett kibocsátókról a jegyző nyilvántartást vezet.  
 
(3) Kál Nagyközségi Önkormányzat Jegyzője (a továbbiakban Jegyző) részére a szolgáltató a 
kibocsátók azonosítása és ellenőrzése érdekében adatszolgáltatásra köteles: 
a) a vezetékes ivóvíz szolgáltatója:  
aa) minden év február 28. napjáig a kibocsátók részére az előző évben szolgáltatott víz 
mennyiségéről, az ivóvízvezeték meghibásodása következtében elszivárgott, valamint a 
locsolási célú felhasználásra figyelembe vett vízmennyiségről, 
ab) csatornára való rákötésekről, valamint a kibocsátók körében történt adatváltozásokról a 
rákötést, illetve a változást negyedévenként, a negyedévet követő hó 10. napjáig, 
b) a folyékony hulladék elszállítására feljogosított szervezet a kibocsátók szennyvíztárolójából 
az előző évben elszállított folyékony hulladék mennyiségéről, minden év február 28. napjáig.  
 
 

6. Záró rendelkezések 
 

6.§  Ez a rendelet 2015. március 1-én kerül kihirdetésre és 2015.április 1. napján lép hatályba.  
 
 
       Morvai János sk.                                                                    dr.Szabó Anikó sk. 
        polgármester                                                                                  jegyző 
 
 
A rendelet kihirdetve  2015.  március 1. 
 
 
                                                      dr.Szabó Anikó sk. 
                                                               jegyző 
 


