
Tájékoztató  
 
A környezetterhelési díjról /Kt.tv./ szóló 2003. évi LXXXIX.tv. rendelkezett a talajterhelési 
díj fizetési kötelezettség bevezetéséről. A talajterhelési díjból befolyt összeg az önkormányzat 
környezetvédelmi alapjának bevételét képezi.  
 
Bevallási kötelezettség terheli azt a fogyasztót, akinek ivóvízfogyasztása után a Békés 
Megyei Vízművek Rt. felé vízdíjfizetési kötelezettsége van, és a technikailag 
rendelkezésére álló szennyvízcsatorna hálózatra a műszaki átadást követő 90 napon 
belül nem kötött rá.  
 
Mindaddig terheli a díjfizetési kötelezettség, míg a szennyvízcsatornára nem köt rá. 
A talajterhelési díjjal kapcsolatos teendőket az önkormányzat adóhatósága látja el, az Adózás 
rendjéről szóló /Art./ 2003. évi XCII. tv.-ben foglaltak alapján. 
 
Tájékoztatom, hogy a Békés Megyei Vízművek Rt. hivatalomnak megküldte a talajterhelési 
díjfizetés alapjául szolgáló adatokat. A Polgármesteri Hivatal Adócsoportjánál lehet a 
bevallást megtenni, ahol a szükséges nyomtatványt, és a szükséges segítséget is megkapja. 
A talajterhelési díjról szóló bevallást  2014.március. 31-ig kell teljesíteni, és ezen 
határnapig kell megfizetni.  Az APEH által kiadott adóazonosító jelét tartalmazó 
kártyáját szíveskedjen magával hozni. 
Befizetéshez szükséges csekk a hivatalban bevallás megtételével egy időben beszerezhető. 
A bevallás elmulasztása bírságolás lehetőségét vonja maga után. 
Törvényi felhatalmazás alapján az önkormányzat a 16/2012./VI.26./ számú helyi 
rendeletével a talajterhelési díj megfizetése alól mentességeket és díjkedvezményeket 
határozott meg. A mentességi határok a mindenkori nyugdíjminimumból kiindulva kerültek 
meghatározásra.  
Díjmentesség: 
1./családban élők esetén az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a 28.500.Ft-
ot. 
2./ egyedülálló személy esetén jövedelme nem haladja meg a 42.750Ft-ot. 
3./ egyedülálló 70 év feletti kibocsátó 
4./ aki egyedi szennyvíztisztító kisberendezést alkalmaz. 
50%-os díjkedvezmény 
1./ családban élő esetén az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a 34.200Ft-ot. 
2./ egyedülálló esetén jövedelme nem haladja meg a 48.450Ft-ot. 
Csökkenthető a díj: 
1./ azzal a vízmennyiséggel melyet a vízfogyasztó szennyvíztárolójából olyan arra 
feljogosított szervezettel szállíttat el, amely a szennyvíz jogszabályi előírások szerinti 
elhelyezését igazolja. 
A díjmentességre, illetve díjkedvezményre való jogosultságot minden esetben igazolni 
kell. Jövedelmi viszony alapján adható mentesség, illetve kedvezmény igénybevételéhez 
minden esetben az ügyfél által beszerzett jövedelemigazolások szükségesek. 
Saját érdekében őrizze meg a 2013 évi és további évek vízdíjszámláit, amennyiben szükséges, 
ez alapján egyeztethető a Vízművek által átadott adat. 
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