TÁJÉKOZTATÁS A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL
A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 24. §-a szerint a helyi
vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési
díjjal kapcsolatos adóztatási feladatokat az illetékes önkormányzati adóhatóságok látják el.
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete által alkotott, a talajterhelési díjjal
kapcsolatos helyi szabályokról szóló 19/2013. (V.31.) ÖT. számú rendeletének 1.§-a alapján a
rendelet hatálya kiterjed Nagykőrös Város egész közigazgatási területén mindazokra a
környezethasználókra, akik a tulajdonukat képező (vagy használatukban álló)
ingatlanon keletkezett kommunális jellegű szennyvizet helyeznek el, és az ingatlanukhoz
kapcsolódó közterületen vagy szakaszon van működő szennyvíz közműhálózat, amelyet
azonban nem vesznek igénybe.
A közműves ivóvízellátást végző közszolgáltató – Bácsvíz Zrt. – minden év február 20.
napjáig adatot szolgáltat az önkormányzati adóhatóság számára a talajterhelési díjfizetésre
kötelezettek előző évi vízfogyasztásáról.
A rendelet 2. és 3. §-ai értelmében a kibocsátó (ingatlan tulajdonosa vagy használója) a
talajba jutatott szennyvíz minden m3-e után talajterhelési díjat köteles fizetni, mérési
lehetőség hiányában a talajterhelési díj alapja az átalány alapján meghatározott víz
mennyisége.
A talajterhelési díj alapja csökkenthető:
- a külön jogszabály szerinti locsolási célú felhasználásra figyelembe vett víz
mennyiségével,
- azzal a számlákkal igazolt mennyiséggel, amelyet a kibocsátó szennyvíztárolójából,
olyan arra feljogosított szervezettel szállíttat el, amely a folyékony hulladék
jogszabályi előírások szerinti elhelyezését igazolja,
- az ivóvízvezeték meghibásodása következtében elszivárgott vízmennyiséggel – a
szolgáltató igazolása alapján.
A talajterhelési díj egységdíjának mértéke 1200 Ft/m3. Nagykőrös város közigazgatási
területére vonatkozó területérzékenységi szorzó mértéke: 1,5.
Fizetendő talajterhelési díj mértéke:

Talajba jutott szennyvíz (m3) * 1200 Ft/m3 * 1,5

(Talajba jutott szennyvíz = elfogyasztott vízmennyiség – csökkentő tételként figyelembe vehető vízmennyiség)

A talajterhelési díjat önadózás keretében kell megállapítani, bevallani és a bevallással
egyidejűleg megfizetni a tárgyévet követő év március 31-ig.
Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény felhatalmazása alapján a bevallási
kötelezettséget elmulasztó adózó mulasztási bírsággal sújtható.
A bevallás-benyújtás teljesítéséhez további tájékoztatás a BÁCSVÍZ Zrt-nél
(2750 Nagykőrös, Abonyi út 21., tel.: 53/511-511), valamint a Nagykőrösi Polgármesteri
Hivatal Pénzügyi Irodáján (2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5. fsz. 4. ; tel: 53/550-354)
kérhető.
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