
SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
30/2004. (VII. 1.)  

RENDELETE 
 

 
a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó 

talajterhelési díjjal kapcsolatos adatszolgáltatási és eljárási szabályokról  
 

EGYSÉGES SZERKEZETBEN  
 a 34/2006. (XI. 30.) rendelettel 

 
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a környezetterhelési díjról szóló 
2003.évi LXXXIX. törvény (továbbiakban: Ktdt.) 21.§ (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás 
alapján a talajterhelési díjjal kapcsolatos eljárás és adatszolgáltatás helyi szabályozására a 
következő rendeletet alkotja. 

 
A rendelet hatálya 

 
1. § 

 
(1) E rendelet területi hatálya Szerencs Város közigazgatási területére terjed ki. 
(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed minden természetes és jogi személyre, valamint jogi 

személyiséggel nem rendelkező szervezetre, továbbiakban: kibocsátó,  akit/amelyet a 
Ktdt. alapján talajterhelési díj fizetési kötelezettség terhel.  

(3) E rendelet tárgyi hatálya a szennyvízelhelyezés során talajterhelést előidéző 
kibocsátásokra, illetve szennyező anyagokra terjed ki. 

 
 

A talajterhelési díj mértékének meghatározása 
 

2. § 
 

(1) A talajterhelési díj mértékét Ktdt-ben foglaltak alapján az önkormányzati adóhatóság 
határozza meg. 

(2) A díj megállapítása során a felszín alatti vizek minőségét érintő tevékenységekkel 
összefüggő egyes feladatokról szóló 33/2000 (III. 27) Kormányrendelet rendelkezései 
szerint „érzékeny területekre” vonatkozó területérzékenységi szorzóval kell számolni. 

 
 

A díjfizetési kötelezettség keletkezése és megszűnése  
 

3. § 
 

(1) A rendelet hatálybalépését megelőzően ivóvízellátó rendszerrel már rendelkező 
kibocsátók díjfizetési kötelezettsége a jelen rendelet hatálybalépésekor keletkezik. 

(2)  Közüzemi vízellátó rendszer esetén: 
a.)  A díjfizetési kötelezettség a települési vízvezeték-hálózatra való rácsatlakozás 

(vízmérőóra üzembe helyezés) napján keletkezik. 
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b.) A díjfizetési kötelezettség megszűnik: 
- a vízvezeték-hálózatról való vízhasználat megszüntetése (vízóra leszerelés) napján, 
- a közcsatorna-hálózatra való rákötés napján. 
(3) A kibocsátó személyében történő évközi változást (új fogyasztó, illetve fogyasztásmérő 
tulajdonos) a Szolgáltatóhoz való bejelentés napjától kell figyelembe venni (a régi tulajdonos 
kötelezettsége megszűnik, az új tulajdonosnak kötelezettsége keletkezik).A változást a 
kibocsátó a változás napjától számított 15 munkanapon belül köteles Szerencs Város 
Polgármesteri Hivatalának Adócsoportjához, az erre a célra rendszeresített 
formanyomtatványon bejelenteni.1 

 
 

4. § 
 
(1) Egyedi vízellátó rendszer esetén: 
a.) A díjfizetési kötelezettség az egyedi vízellátó rendszer működésére kiadott vízjogi 

üzemeltetési engedély jogerőre emelkedésének napján keletkezik. 
b.) A díjfizetési kötelezettség megszűnik: 
- a közcsatorna-hálózatra való rákötés napján 
- az egyedi vízellátó rendszerre vonatkozó üzemeltetési engedély vízügyi hatóság általi 

visszavonó határozata jogerőre emelkedésének napján  
(2) A kibocsátó személyében történő évközi változást (új fogyasztó, illetve fogyasztásmérő 

tulajdonos) a Szolgáltatóhoz való bejelentés napjától kell figyelembe venni (a régi 
tulajdonos kötelezettsége megszűnik, az új tulajdonosnak kötelezettsége keletkezik). 

 
 
 

 A díjfizetési kötelezettség keletkezésének és megszűnésének igazolásához szükséges  
dokumentumok  

 
5. § 

 
A díjfizetési kötelezettség keletkezésének és megszűnésének igazolásához szükséges 
dokumentumok közüzemi vízellátó rendszer esetén: 
a.) díjfizetési kötelezettség keletkezése esetén a szennyvízcsatorna hálózatra csatlakozás 

időpontját igazoló dokumentum, amely lehet a vízmérő beszerelésének munkalapja, vagy 
szolgáltatói igazolás. 

b.) A díjfizetési kötelezettség megszűnése esetén a vízvezeték-hálózatról való vízhasználat 
megszüntetését igazoló dokumentum, amely lehet a vízóra leszerelésére vonatkozó 
munkalap, vagy szolgáltatói igazolás. 

 
 

6. § 
 

A díjfizetési kötelezettség keletkezésének és megszűnésének igazolásához szükséges 
dokumentumok egyedi vízellátó rendszer esetén 
a.) díjfizetési kötelezettség keletkezése esetén a vízügyi hatóság által kiadott vízjogi 

üzemeltetési engedély számának meghivatkozása 

                                                           
1 Utolsó mondatát beiktatta: 34/2006. (XI. 30.) rendelet, hatályos: 2006. november 30-tól. 

 2



b.) A díjfizetési kötelezettség megszűnése esetén a vízügyi hatóság által kiadott vízjogi 
üzemeltetési engedélyt megszüntető határozat számának meghivatkozása 

 
A díj befizetése 

 
7.§2 

 
Díjelőleg 

 
 

 
 

8.§ 
 
(1) A 3.§ (2)-(3)-ben és a 4.§ (2)-ben foglalt évközi változás esetén az éves díjat a következők 

szerint kell megfizetni: 
a) 3díjfizetési kötelezettség keletkezése esetén a díj összegét a tárgyévet követő év március 

31-ig kell bevallani és megfizetni. 
b) díjfizetési kötelezettség megszűnése esetén záróbevallást kell benyújtani, és ezzel 

egyidejűleg a kibocsátó köteles a tárgyidőszakra vonatkozó díjat megfizetni. 
(2) A díjat Szerencs Város Önkormányzatának „Környezetvédelmi Alap”  beszedési 

számlájára kell megfizetni. 
 
 

A díjfizetési kötelezettség bevallása 
 
9.§ 

 
(1) A kibocsátó a díjfizetési kötelezettségéről évente, a tárgyévet követő év március 31-ig 

tesz bevallást. 
(2) A bevallást az önkormányzati adóhatóság által a kibocsátó rendelkezésére bocsátott 

formanyomtatványon kell megtenni.  
(3) A bevallást 2 példányban kell elkészíteni. A bevallás 1. példányát kell a helyi 

adóhatósághoz határidőre benyújtani.  
(4) Az első példánnyal megegyező 2. példány a kibocsátónál marad. A 2. példány kötelező 

mellékletei: 
a) A bevallás alapjául szolgáló vízdíjszámlák eredeti példányai, vagy szolgáltatói igazolás az 

éves vízfelhasználás mértékéről. 
b) Szolgáltatói igazolás ivóvízvezeték meghibásodás esetére vonatkozóan, a meghibásodás 

következtében elszivárgott ivóvíz mennyiségéről. 
c)  Szennyvíz szippantás esetére vonatkozóan a szippantást végző szervezet által kiállított, 

elszállított szennyvíz mennyiségét tartalmazó eredeti számla.   
d) A 3. és 4. §-ban foglalt, díjfizetési kötelezettség keletkezése, illetve díjfizetési 

kötelezettség megszűnése eseteire vonatkozó igazoló dokumentumok eredeti példányai. 
(5) 4A 3. § (2)-(3) és 4.§ (2)-ben foglalt évközi változások esetén a díjfizetési 

kötelezettségek keletkezéséről, illetve megszűnéséről a változás időpontját követő 15 
napon belül kell bejelentést tenni. 

                                                           
2 Hatályon kívül helyezte: 34/2006.(XI. 30. ) rendelet. 
3 Az a. és b pontot módosította: 34/2006.(XI. 30.) rendelet. 
4 Módosította: 34/2006. (XI. 30.) rendelet. 
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(6) Az (5) bekezdésben foglalt esetben a bevallást - a tárgyévi tényleges fogyasztás alapján -  
a) díjfizetési kötelezettség keletkezése esetén tárgyévet követő év március 31-ig,  
b) megszűnése esetén a változás időpontját követő hó 15 munkanapon belül kell benyújtani.5 

 
 
 

Záró rendelkezések 
 

10.§ 
 

E rendelet 2004. július 1. napján lép hatályba, az általa nem rendezett kérdésekben a 
környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. 
 
 
Szerencs, 2004. június 29. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Dr. Bíró László sk. Rónavölgyi Endréné sk. 
 címzetes főjegyző polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
5 Módosította: 34/2006.(XI. 30.) rendelet. 
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