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Talajterhelési díj
2004. július 1-jétől hatályba lépett a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX
törvénynek a talajterhelési díjra vonatkozó rendelkezése
Kinek kell fizetni?
A törvény értelmében talajterhelési díjat kell fizetni annak a magánszemélynek, jogi
személynek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek /kibocsátónak/, aki a
számára műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára hivatalosan nem köt rá és szennyvízelhelyezést alkalmaz.
A díjfizetési kötelezettség tehát mindazokra vonatkozik, akiknek meg van a lehetőségük arra,
hogy a csatornahálózatra kapcsolódjanak, de ezt mégsem teszik.
Mi alapján kell fizetni?
A díjfizetés alapja az adott évben fogyasztott teljes vízmennyiség.
A fizetendő díjat csökkenteni lehet:
 az ivóvíz-szolgáltató által igazolt, a vízvezeték meghibásodása következtében
elszivárgott vízmennyiséggel,
 valamint a locsolási célú felhasználással,
 levonható továbbá az a számlákkal igazolt mennyiség, amelyet a szennyvíztárolóból
olyan arra feljogosított szervezet szállít el, amely a folyékony hulladék jogszabályi
előírások szerinti elhelyezését igazolja.
Mennyit kell fizetni évente?
A talajterhelési díj egységdíja 2012. január 31-ig 120,- Ft/m3, ezt szorozni kell a
területérzékenységi szorzóval, - melynek értéke Baj község vonatkozásában - 3
- és
szorozni kell az éves vízfelhasználás locsolási kedvezménnyel csökkentett részével.
2012. február 1-től a 2003. évi LXXXIX. törvény 12. § (3) bekezdése szerint a
talajterhelési díj mértéke 1200 Ft/m3 –re módosult. A környezetvédelméről szóló 27/2004.
(XII.25.) KvVM rendelet alapján BAJ község a fokozottan érzékeny felszín alatti
vízminőség védelmi területén lévő település. A területérzékenységi szorzó: 3
Baj községben a fentiek alapján a talajterhelési díj mértéke: 3600 Ft/m3.
A díjfizetési kötelezettség a törvény alapján fokozatosan lépett hatályba. A fentiek szerint
kiszámított talajterhelési díjnak 2005-ben 20 %-át, 2006-ban 50 %-át, 2007-ben 75 %-át,
2008-ban 90 %-át, 2009. évtől 100 %-át köteles megfizetni.

Ki és mikor igényelheti a fizetési mentességet?
1. Az a természetes személy, aki részére a tárgyévben szolgáltatott vízmennyiség nem
haladja meg a 45 m3-t.
2. Az a természetes személy, aki egyedül él és jövedelme nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át.
3. Az a természetes személy, ahol a közös háztartásban élőknek az egy főre jutó havi
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
200 %-át.
Hogyan kell bejelenteni és befizetni a talajterhelési díjat?
A talajterhelési díj kezelését, nyilvántartását, beszedését az önkormányzati adóhatóság végzi.
A díjfizetésre kötelezetteknek minden adóév március 31-ig bejelentést kell tenniük a
bevallási nyomtatványon.
A befolyt összeg az önkormányzat környezetvédelmi alapjának bevételét képezi, azt az
önkormányzat kizárólag talaj, valamint a felszín alatti víz mennyiségi, minőségi védelmére
használhatja fel.
Amennyiben az ingatlantulajdonos ráköt a vízhálózatra vagy a szennyvízcsatorna hálózatra,
ennek időpontját be kell jelenteni a Polgármesteri Hivatalban a talajterhelési díj
megszüntetése érdekében, ugyancsak bejelentést kell tenni a tulajdonosváltozásról.
Talajterhelési díj beszedési számla: 11740047-15386115-03920000
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