
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének  
 

3/2010. (III.02.)  Önkormányzati Rendelete  
 

 
A talajterhelési díjról szóló 23/2008. (XI.05.) Önkormányzati rendelet módosítására 

 
 

 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi 
LXXXIX. törvény 26. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján a talajterhelési díjról szóló 
23/2008. (XI.05.) ÖR.sz. Rendelet (továbbiakban: R) módosítására az alábbi rendeletet alkotja: 

 
1.§ 

 
A R. 2. § (3) bekezdése a következő mondattal egészül ki: 
 
„Az átalány alapját képező méréssel nem megállapítható vízfogyasztást minden esetben a víz- és 
csatornaszolgáltatási díjak megállapításáról szóló önkormányzati rendeletben szabályozottakkal 
azonos módon kell meghatározni.” 
 

2.§ 
 

A R. 3. §-a a címmel együtt a következőképp módosul: 
 

„3.§ 
Adatszolgáltatási és eljárási szabályok 

 
(1) A talajterhelési díjat a kibocsátónak kell megállapítania, bevallania és megfizetnie (önadózás) a 
tárgyévet követő év március 31-égi az önkormányzati adóhatósághoz. 
 
(2) A kibocsátó a talajterhelési díjat a Vámospércs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 
61400007-1132735 számú talajterhelési díj beszedési számlára fizeti meg.” 
 
(3) Vámospércs Város jegyzője (a továbbiakban: jegyző) részére a HIDRO Vp. Kft. (a 
továbbiakban: szolgáltató) a kibocsátó azonosítása és ellenőrzése érdekében adatszolgáltatásra 
köteles: 
a.) tárgyévet követő év január 31. napjáig a kibocsátók tárgyévi vízfogyasztásáról (szolgáltatott 
mennyiség, egyedi vízbeszerzés esetén méréssel igazolt felhasználás, illetve átalány alapján 
meghatározott vízmennyiség), a locsolási célú felhasználásra figyelembe vett víz mennyiségéről, és 
a szennyvíztárolóból az előző évben elszállított folyékony hulladék mennyiségéről. 
Az adatszolgáltatás részletezését e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. 
b.) negyedévet követő hónap 5. napjáig a szennyvízcsatornára rácsatlakozók köréről, 
c.) valamint a kibocsátók személyében történt változásról a tárgyévet követő év január 31-ig. 
 
(4) A talajterhelési díj megállapításával összefüggő személyes adatokat a kibocsátó azonosítására, a 
bevallások ellenőrzésére használhatja fel az önkormányzati adóhatóság.” 

 
 

3. § 
A R. 6. §. (1) bekezdése kiegészül a következő ponttal: 
„6. § (1)  



4. Különös méltánylást érdemlő esetben, ha a családban élő esetén a háztartás egy főre jutó havi 
nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj 150%-át, egyedülálló esetén a 
nyugdíjminimum 200 %-át.”    
 
 
 

4. § 
A R. kiegészül a következő 7/A. §-al: 
 

„7/A.§ 
Értelmező rendelkezések 

 
a.) Kibocsátó: az 1995. évi LIII. törvény 2. § (2) bekezdése és a környezetterhelési díjról szóló 

2003. évi LXXXIX. törvény 2. §-ára figyelemmel minden természetes személy, jogi 
személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki a műszakilag rendelkezésre 
álló közcsatornára nem köt rá és a helyi vízgazdálkodási hatósági engedélyezés alapján 
szennyvíz-elhelyezést – ideértve az egyedi zárt szennyvíztározót is – alkalmaz, 

b.) Műszakilag rendelkezésre álló közcsatorna: amely lehetővé teszi – a műszaki kialakításánál, 
elhelyezkedésénél fogva – a rácsatlakozást, 

c.) Jövedelem: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § 
(1) bekezdés a.) pontjában meghatározottak szerint, 

d.) Család: egy háztartásban életvitelszerűen együtt lakó közeli hozzátartozók, 
e.) Különös méltánylást érdemlő eset: haláleset, munkanélküliség, elemi kár, egyéb rendkívüli 

élethelyzet vagy létfenntartást veszélyeztető körülmény megléte, bekövetkezte. 
 
 

5. § 
 

A R. kiegészül a következő 2. számú melléklettel: 
 

„2. számú melléklet 
A rendelet 3. § (4) bekezdés a) pontja szerinti adatszolgáltatás adattartalma: 
 
I. Természetes személy kibocsátó esetén: 
1. Neve: 
2. Születési helye és ideje: 
3. Anyja születési neve: 
4. Lakcíme: 
5. Teljesítés, kibocsátó helye: 
6. Szolgáltatott víz mennyisége (mérés vagy átalány alapján): 
7. Locsolási célú felhasználásra figyelembe vett vízmennyiség: 
8. A szennyvíztározóból elszállított folyékony hulladék mennyisége: 
 
II. Jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet kibocsátó esetén: 
1. Neve: 
2. Székhelye: 
3. Cégjegyzék száma: 
4. Teljesítés, kibocsátás helye: 
5. Szolgáltatott víz mennyisége (mérés vagy átalány alapján): 
6. Locsolási célú felhasználásra figyelembe vett vízmennyiség: 
7. A szennyvíztározóból elszállított folyékony hulladék mennyisége:” 

 



6. § 
 
(1) Jelen rendelet 2010. március 1.-én lép hatályba. 
(2) A rendelt kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 
 
 

 7.§ átmeneti rendelkezések 
 
(1) A 23/2008.(XI.05.) és jelen rendelet végrehajtását a Képviselő-testület felfüggeszti, rendelet 
hatályba lépésétől, míg független szakértői vélemény megállapítja, hogy műszakilag alkalmas-e a 
kiépített közcsatorna lakossági rácsatlakozásra. 
 
 
Vámospércs, 2010. március 02. 
 
 
 
 Dr. Bora Bernadett      Ménes Andrea 
                    jegyző                  polgármester 
 
 
 
E rendeletet a mai napon kihirdetem: 
 
 
Vámospércs, 2010. március 02. 
 
 
   Dr. Bora Bernadett 
    jegyző 
 
 


