PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Képviselő-testületének

24/2009. (VIII.05.) sz. önkormányzati rendelete
A talajterhelési díjról1
(változtatásokkal egységes szerkezetbe foglalt változat)

Hatályba lépés napja: 2009. augusztus 15.

Ezen önkormányzati rendelet a helyben szokásos eszközökkel közzétéve
2009. augusztus hó 03. napjától 2009. augusztus hó 05. napjáig.

Pilis, 2009. augusztus hó 05. napján.

Szabó Márton
polgármester

dr. Csiki Gábor
jegyző

Egységes szerkezetben a módosító 12/2016. (VI. 30.) számú, valamint a 22/2018. (XI. 29.) önkormányzati
rendelettel. Hatályos: 2018. december 07. napjától.
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Pilis Város Önkormányzatának
24/2009. (VIII.05.) sz. önkormányzati rendelete
A talajterhelési díjról
Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, a környezetterhelési díjról szóló, többször
módosított 2003. LXXXIX. törvény (továbbiakban: Ktd. tv.) 26. § (4) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, a talajterhelési díjról az alábbi rendeletét (a továbbiakban: Ör.) alkotja
meg:
I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. §
A talajterhelési díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki a műszakilag
rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá, és helyi vízgazdálkodási hatósági, illetve vízjogi
engedély alapján szennyvízelhelyezést alkalmaz.
A rendelet hatálya
2. §
A rendelet hatálya kiterjed Pilis Város teljes közigazgatási területére.
II. FEJEZET
KÜLÖNÖS RENDELKEZÉSEK
A talajterhelési díj egységdíja, mértéke
3. §2
4. §
Az éves talajterhelési díj mértékét:
a./ a talajterhelési díj alapja, valamint
b./ a talajterhelési egységdíj, valamint
c./ a területérzékenységi /1,5/ és veszélyeztetési /1/ szorzó szorzata adja.
d./3 mérési lehetőség hiányában a talajterhelési díj alapjául szolgáló átalányt e rendelet 1. sz.
mellékletében foglaltak alapján kell figyelembe venni.

Hatályon kívül helyezte a 12/2016. (VI. 30.) sz. önkormányzati rendelet 1.§-a. . Hatályos: 2016. június 30.
napjától.
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Kiegészítette a 12/2016. (VI. 30.) sz. önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos: 2016. június 30. napjától.
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Díjmentesség
5. §4
Kérelemre a talajterhelési díj megfizetése alól mentesül az az egyedül élő 70 évét betöltött
magánszemély, akinek az életvitel szerűen lakott ingatlan vonatkozásában állandó lakcíme
vagy tartózkodási helye került bejegyzésre, illetve bérleti, ingyenes lakáshasználati, szívességi
lakáshasználati szerződés jogalanya.
Díjkedvezmények
6. §5
A fizetendő talajterhelési díj összegéből 50 % mértékű díjkedvezmény illeti meg a
tárgyévben, rászorultság alapon azt a lakossági kibocsátót, aki
a./ nyugdíjas és családjában a közös háztartásban élők jövedelmét figyelembe véve, az egy
főre jutó jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj összegének 150 %-át;
b./ regisztrált munkanélküli és családjában a közös háztartásban élők jövedelmét figyelembe
véve, az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori minimálbér összegét.
Adatszolgáltatási és eljárási szabályok
7. §
(1) A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó
talajterhelési díjjal kapcsolatos adóztatási feladatokat az Önkormányzat Polgármesteri
Hivatalának adóhatósága látja el.
(2)6 A talajterhelési díj megfizetésére, bevallására és az ehhez kapcsolódó
jogkövetkezményekre, a megállapításra és a beszedési jog elévülésére, a pénzügyi
ellenőrzésére, valamint végrehajtására az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a
környezetterhelési díjról szóló, többször módosított 2003. évi LXXXIX törvény, az általános
közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény, valamint az adózás rendjéről szóló
2017. évi CL törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
(3) 7 A talajterhelési díj nyilvántartására, kezelésére és elszámolására az e rendeleten nem
szabályozott kérdésekben az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adók és adók
módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásának, kezelésének, elszámolásának, valamint
az önkormányzati adóhatóság adatszolgáltatási eljárásának szabályairól szóló 37/2015. (XII.
28.) NGM rendelet előírásait kell alkalmazni.
(4)8A talajterhelési díjat a 11742238-15392103-03920000 sz. számlára kell megfizetni.
Módosította a 12/2016. (VI. 30.) sz. önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos: 2016. június 30. napjától.
Módosította a 12/2016. (VI. 30.) sz. önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos: 2016. június 30. napjától.
6
Módosította a 22/2018. (XI. 29.) sz. önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos: 2018. december 07. napjától.
7
Módosította a 12/2016. (VI. 30.) sz. önkormányzati rendelet 5. §. (1) bekezdése. Hatályos: 2016. június 30.
napjától.
8
Kiegészítette a 12/2016. (VI. 30.) sz. önkormányzati rendelet rendelet 5. §. (2) bekezdése. Hatályos: 2016.
június 30. napjától.
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8. §
(1)9 A víziközmű üzemeltető (szolgáltató) az önkormányzati adóhatóság megkeresésére a
kibocsátó azonosítása és ellenőrzése érdekében adatszolgáltatásra köteles – díjmentesen – 15
napon belül:
a.) a szolgáltatott víz m3-ben megjelölt éves mennyiségéről,
b.) az ivóvíz vezeték meghibásodása következtében elszivárgott víz m3-ben megjelölt éves
mennyiségéről,
c.) arról, hogy a kiépített szennyvízcsatornára való rákötésnek van-e műszaki akadálya,
d.) az adott ingatlan csatornahálózatra való rákötése megtörtént vagy nem.
(2) A szolgáltató a csatornahálózatra való rákötésről köteles - a települési szennyvíz
gerincvezeték hálózatra és a hozzá kapcsolódó házi bekötővezeték hálózatra történő ún.
hatósági kötelezés eredményességének folyamatos nyomon követhetősége érdekében havonta, a tárgyhónap utolsó napjáig történt bekötések adatállományát (sorszám, ügyfél neve,
ügyfél címe, a bekötött ingatlan címe, a bekötött ingatlan helyrajzi száma) a tárgyhónapot
követő hónap 20-a napjáig (e-mail-en és papír alapon) Pilis Város Önkormányzatának
Polgármesteri Hivatala jegyzője részére - 2 eredeti példányban - megküldeni.
III. FEJEZET
VEGYES ÉS HATÁLYBA LÉPTETŐ RENDELKEZÉSEK
Átmeneti és záró rendelkezések
9. §
(1) Jelen rendelet 2009. augusztus 15. napján lép hatályba.
(2) Jelen rendelet hatálybalépését követően, hatályát veszti a talajterhelési díjról és a
környezetvédelmi alapról szóló 30/2004. (XII.09.) számú önkormányzati rendelete, valamint
az azt módosító 17/2005. (IX.01.) sz. módosító önkormányzati rendelete, továbbá az azt
módosító 6/2006. (III.09.) sz. módosító önkormányzati rendelete.
(3) Az önkormányzati rendelet kihirdetéséről a Képviselő-testület Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet rendelkezései figyelembevételével, - a
Polgármesteri Hivatal jegyzője gondoskodik.
Pilis, 2009. július hó 31. napján.
Szabó Márton
dr. Csiki Gábor
polgármester
jegyző
A rendelet kihirdetésre került:
Pilis, 2009. augusztus hó 03. napján.
dr. Csiki Gábor
jegyző
1. sz. melléklet
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Módosította a 12/2016. (VI. 30.) sz. önkormányzati rendelet 6. §-a. Hatályos: 2016. június 30. napjától.
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A talajterhelési díjról szóló 12/2016. (VI.30.) sz. önkormányzati rendelethez
Lakó-, üdülőingatlanok vízfogyasztásának figyelembe vehető átalánymennyiségei
1. beépített ingatlanok (telkek)
1.1 udvari csappal 40 l/fő/nap
1.2 épületen belüli, de lakáson kívüli közös vízcsappal

60 l/fő/nap

1.3 mint 1.2, de lakáson kívüli közös vízöblítéses WC-vel 75 l/fő/nap
1.4 épületen belüli, lakásokon belüli vízcsappal

65 l/fő/nap

1.5 mint 1.4., de épületen belüli, lakáson kívüli közös vízöblítéses WC-vel
1.6 épületen belüli, lakásokon belüli vízcsappal és vízöblítéses WC-vel

80 l/fő/nap

95 l/fő/nap

1.7 épületeken belüli, lakásokon belüli vízcsapokkal, vízöblítéses WC-vel, hagyományos
fűtésű (fürdőhengeres) fürdőszobával
120 l/fő/nap
1.8 mint 1.7, de hagyományos fűtésű helyett egyedi, éjszakai áramfelvételes vízmelegítővel
150 l/fő/nap
1.9 mint 1.8, de központi melegvíz ellátással, illetőleg nem korlátozott fűtésű egyedi
vízmelegítővel
180 l/fő/nap
2. házikert locsolás az ingatlan beépítetlen területe, de legfeljebb az ingatlan terület 50%ának alapulvételével 1 l/m2/nap
3. gépkocsi mosás (tömlővel) 400 l/szgk/hó
4. állatállomány itatása számos állatonként 40 l/db/nap
5. közkifolyókon fogyasztott víz átalánymennyisége 150 m-es körzetben lakók száma szerint
30 l/fő/nap
6. a személyi tulajdonban álló (vállalkozáson kívüli) nyaralók, üdülők, házi kertek esetében az
I/1-3. pontokban megállapított átalánymennyiségek alapján évente összesen öt hónapra
(május-szeptember hónapokra) kell az ivóvíz- és csatornadíjat felszámítani.

