
Tájékoztató 
a talajterhelési díjjal kapcsolatban 

 
Jászkiséren 2007. év eleje óta használható a közcsatorna hálózat. A talajterhelési díjjal 

kapcsolatos helyi szabályokat a 14/2007.(VII.02.) számú önkormányzati rendelet tartalmazza, 

mely 2007. július 15-én lépett hatályba. 
 
A rendelet hatálya Jászkisér Város közigazgatási területére, illetve azokra a kibocsátókra 

terjed ki, akik műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára (szennyvízcsatornára) nem 

kötöttek rá és helyi vízgazdálkodási hatósági engedélyezés alapján szennyvízelhelyezést 

alkalmaznak – ide értve az egyedi zárt szennyvíztározót is –, a továbbiakban. Kibocsátó. 
 
Az önkormányzat a talajterhelési díjból származó bevételt a talaj, valamint a felszín 
alatti vízmennyiségi és minőségi védelmére használhatja fel. 
A talajterhelési díj 2017. évi összegét 2018. március 31-éig kell bevallani a mellékelt 
nyomtatványon és megfizetni a 2017. évi leszámlázott vízmennyiség alapján Jászkisér 
Város Polgármesteri Hivatal által vezetett: 11745114-15409766-03920000 számú 
talajterhelési díj számlára. 
A szennyvízhálózatra történő év közbeni rácsatlakozás esetén a rácsatlakozás napját 
követő 30 napon belül kell a tárgyévi talajterhelési díjfizetési kötelezettségről bevallást 
tenni, illetve a díjat megfizetni. 
 
(A bevalláshoz szükséges nyomtatványt a Polgármesteri Hivatal adócsoportjánál szerezhető 

be, vagy letölthető a www.jaszkiser.hu honlapról, illetve kérésre postázzuk.) 
A talajterhelési díj alapja: a szolgáltatott ivóvíz mennyisége, csökkentve az ivóvízvezeték 
meghibásodása következtében elszivárgott víz mennyiségével, illetve a külön jogszabály 

szerinti locsolási célú felhasználásra figyelembe vett víz mennyiségével (a szolgáltató 

igazolása alapján) és azzal a számlával igazolt mennyiséggel, amelyet a kibocsátó 

szennyvíztárolójából, arra feljogosított szervezettel szállíttat el és a szervezet a folyékony 

hulladék – jogszabályi előírások szerinti – elhelyezését igazolja. 
 
A: Díjfizetés alapja: kibocsátott vízmennyiség: ________m3 
E: Egységdíj: 1200 Ft/m3 
T: Talajérzékenységi szorzó: 1,5 
Fizetendő talajterhelési díj (TTD) = (E x A x T) 

 
Amennyiben bevallási kötelezettségének nem tesz eleget, úgy mulasztási bírság 
kiszabását kezdeményezem a 2003. évi XCII. törvény 172. § (1) bekezdés a) pontja 
alapján. 
Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben sem a rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá, 

sem a folyékony hulladék elszállítására feljogosított szolgáltató általi szállítást nem veszi 

igénybe a 271/2001.(XII.21.) Korm. rendelet értelmében a talajterhelési díjon felül 

hulladékgazdálkodási bírság kerül megállapításra. 
 
A bevallás kitöltésével, vagy a díjjal kapcsolatos kérdéseikre tájékoztatást ügyfélszolgálati 

időben a Polgármesteri Hivatal adóügyi előadói adnak. 
A bevallás érvényességi feltétele, az aláírási joggal rendelkező személy(ek) aláírása! 
 

Önkormányzati Adóhatóság 
 


