
 

 

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
37/2011.(XII.23.) önkormányzati rendelete 

 
a talajterhelési díjról  

 
Orosháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról 
szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 21/A. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdés (2) bekezdésében, valamint a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 
1. § (1) A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez 
kapcsolódó talajterhelési díjat a kibocsátónak kell megállapítania, bevallania a 
tárgyévet követő év március 31-éig. 
(2) Nem köteles bevallást tenni az a kibocsátó, aki első alkalommal tett 
nyilatkozatával elfogadja a Békés Megyei Vízművek Zrt. (a továbbiakban: 
Szolgáltató) által – a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. tv. 21/A. § (3) 
bekezdése alapján - az adóhatóság rendelkezésére bocsátott, a díjfizetés alapjául 
szolgáló vízfelhasználási adatokat. Ezen kibocsátók éves fizetendő díját az 
adóhatóság állapítja meg, a Szolgáltató által közölt adatok alapján. 
(3) A (2) bekezdés szerinti díjmegállapításra a kibocsátó 8 napon belül észrevételt 
tehet, amennyiben tudomása szerint vagy a birtokában lévő adatok alapján a 
díjmegállapítás módosítása indokolt. Észrevételében meg kell jelölni a módosítani 
kívánt adatokat, és másolatban csatolnia kell a módosítási igényt alátámasztó 
dokumentumokat. 
(4) A (3) bekezdés szerinti észrevételt az adóhatóság 15 napon belül köteles 
elbírálni. 
(5) Amennyiben az éves fizetendő díj az 1000,- Ft-ot nem éri el, a díjat nem kell 
megfizetni, a bevallási kötelezettség azonban ekkor is fennáll. 
(6) A talajterhelési díjat az alábbi számlára kell megfizetni: 
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2. § (1) E rendelet 2012. január 01-jén lép hatályba. 
(2) Hatályát veszti a 17/2004.(V.29.) Ör. számú rendelet, valamint a módosításáról 
szóló 35/2004. (XII.27.) Ör. számú rendelet, 4/2005. (II.19.) Ör. számú rendelet, 
31/2005. (XII.23.) Ör. számú rendelet, 21/2008. (XI.14.) számú rendelet. 
(3) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a 
Tanács 2006/123/EK irányelvének való megfelelést szolgálja. 

 (Dr. Dancsó József sk.) (Hegedűsné Dr. Hegedűs Mária sk.) 
 polgármester címzetes főjegyző 
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