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Tájékoztatás talajterhelési díj bevezetéséről 
 

 

Kakasd Község Önkormányzata 2019. január 1. napjától bevezette Kakasd településen a 

talajterhelési díjat a Képviselő-testület 11/2018. (XI.30.) önkormányzati rendeletének 

megfelelően. 

 

A rendelet hatálya kiterjed arra a környezet használóra, aki a környezet terhelésével járó 

anyagot bocsájt ki. Talajterhelési díj fizetési 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. 

 

A talajterhelési díj alapja a szolgáltatott, vagy egyedi vízbeszerzés esetében a méréssel igazolt 

felhasznált, illetve mérési lehetőség hiányában az általány alapján meghatározott 

vízmennyisége, csökkentve a külön jogszabály szerinti locsolási célú felhasználásra 

figyelembe vett víz mennyiségével. 

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. 

 

A talajterhelési díjat a kibocsátónak kell megállapítania, bevallania (önadózás) a tárgyévet 

követő év március 31-ig. 

 

A kibocsátót 100 m
3
 vízmennyiséget meg nem haladó éves vízfogyasztásig – kérelmére -

50%-os díjkedvezmény illeti meg, ha 

a) a háztartásban az egy főre jutó havi jövedelme – a kérelem benyújtását közvetlenül 

megelőző hat egymást követő hónap átlagában – nem haladja meg az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegét, vagy 

b) egyedül élő személy esetében a – a kérelem benyújtását közvetlenül megelőző hat 

egymást követő hónap átlagában – a nyugdíjminimum 150%-át. 
 

A kibocsátó különös méltányosságot érdemlő esetben – kérelmére – egyedi elbírálás alapján 

legfeljebb 90%-ig terjedő díjkedvezményben részesíthető. Különös méltányosságot érdemlő 

eset: ha a kibocsátó egyedülálló és 80. életévét betöltötte, valamint gyermeket egyedül nevelő 

szülő. 

A fentiek alapján megkérem, hogy az érintett ingatlan esetében oldja meg a szennyvíz 

rácsatlakozást a szennyvízhálózatra és azt hivatalosan jelentse a Mezőföldvíz Kft. 

(szolgáltató) és hivatalunk felé. 

 

Felhívom figyelmét, hogy amennyiben nem történik meg a hivatalos szennyvíz rácsatlakozás, 

úgy a tárgyi ingatlan kapcsán 2020-ban talajterhelési díj kerül kivetésre a 2019-es 

vízfogyasztási adatok alapján. 
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A fentiekkel kapcsolatban tájékoztatás kérhető személyesen a kakasdi hivatalban (Mesterné 

Szentes Zsanett ügyintézőtől), illetve a 74/431-923 telefonszámon és az ado@kakasd.hu e-

mail címen. 

 

 

Kakasd, 2019. február 28. 

 

 

 

 dr. Dobai Sándor 

 jegyző 

 sk. 
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