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<Talajterhelési díj>
A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

1. A hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása
esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése
Jegyző
2. A hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen
eljáró szerv illetékességi területe
Érd MJV közigazgatási területe
3. Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása
-

Talajterhelési díj bevallására szolgáló nyomtatvány

4. Az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege
A talajterhelési díjjal kapcsolatos eljárás az ügyfél/adózó számára díj, illeték és
költségmentes.
5. Az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók,
az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás
A talajterhelési díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki a műszakilag
rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá és helyi vízgazdálkodási hatósági, illetve vízjogi
engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést, ideértve az egyedi zárt
szennyvíztározót is, alkalmaz. Amennyiben a közcsatornát év közben helyezik üzembe, a
díjfizetési kötelezettség a kibocsátót a közcsatorna üzembe helyezését követő 90. naptól
terheli.
A talajterhelési díjról szóló bevallást minden év március 31-ig kell benyújtani, és a
bevallásban közölt talajterhelési díjat ugyanezen időpontig kell megfizetni.
A talajterhelési díj bevalláson fel kell tüntetni:
 a bevallást benyújtó személyes adatait,
 a díjfizetéssel érintett ingatlan címét és helyrajzi számát
 a tárgyévben felhasznált vízmennyiséget.
A talajterhelési díj mértékét a talajterhelési díj alapja, a meghatározott egységdíj mértéke
(1.200 Ft/m3), valamint a település közigazgatási területére vonatkozó területérzékenységi
szorzó (3) határozza meg.
A talajterhelési díj alapja a szolgáltatott, vagy egyedi vízbeszerzés esetében a méréssel
igazolt felhasznált, illetve mérési lehetőség hiányában az átalány alapján meghatározott víz
mennyisége, csökkentve a külön jogszabály szerinti locsolási célú felhasználásra figyelembe
vett víz mennyiségével.
Fentiek alapján Érd MJV területén a talajterhelési díj mértéke a jelenleg hatályos jogszabályi
előírások szerint 2012. február 1-jétől havonta köbméterenként 3600 Ft.
A talajterhelési díj alapja csökkenthető azzal a számlákkal igazolt mennyiséggel, amelyet a
kibocsátó szennyvíztárolójából, olyan arra feljogosított szervezettel szállíttat el, amely a
folyékony hulladék jogszabályi előírások szerinti elhelyezését igazolja.
6. Az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím, ügyfélfogadási vagy
közönségkapcsolati cím és nyitvatartási idő
Érd MJV Polgármesteri Hivatala
2031 Érd, Postafiók 31.
Ügyfélszolgálat: Polgárok Háza – Érd, Alsó utca 3. földszint
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Ügyfélszolgálat nyitvatartási idő:
Hétfő: 8:00-12:00; 13:00-17:30
Kedd: 8:00-12:00; 13:00-16:30
Szerda: 8:00-12:00; 13:00-16:30
Csütörtök: 8:00-12:00; 13:00-16:30
Péntek: 8:00-13:00; -----Ügyfélfogadás rendje: Hétfő 13:00-17:30; Szerda 8:00-12:00 és 13:00-16:30
Hivatali Kapu: ERDPH
KRID szám: 707189964
7. Az eljárást megindító irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló
határidő
A talajterhelési díjról szóló bevallást minden év március 31-ig kell benyújtani, és a
bevallásban közölt talajterhelési díjat ugyanezen időpontig kell megfizetni.
8. Az ügyben használt formanyomtatványok listája
Elektronikusan és Papír alapon benyújtható űrlapok elérhetősége:
E-ÖNKORMÁNYZAT (lgov.hu)
https://www.erd.hu/e-ugyintezes/adoigazgatasi-ugyek/adougyek
Talajterhelési díj bevallás - nyomtatvány
9. Az ügyben igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás.
E-ÖNKORMÁNYZAT (lgov.hu)
https://www.erd.hu/e-ugyintezes/adoigazgatasi-ugyek/adougyek
10. A kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és
az ügyfelet terhelő kötelezettségekről.
Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény,
Az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet,
Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény,
Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi
CCXXII. törvény,

A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény
Éd MJV Önkormányzat Képviselő-testületének a talajterhelési díjról, valamint a
talajterhelési díjjal kapcsolatos adatszolgáltatásról és eljárásról szóló 85/2011. (XII.22.)
rendelete
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