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E l ő t e r j e s z t é s 
Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének                                                               

2015. szeptember 29-én tartandó ülésére 

 

Tárgy:  talajterhelési díjról szóló rendelet  

Előterjesztő: Pék László, polgármester 

Előkészítette: Dr. Szabó Tímea, jegyző  

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Veszprém Megyei Kormányhivatal részéről szóbeli észrevétel érkezett Kékkút Község 

Önkormányzata Képviselő-testületének a települési folyékony hulladékkezelésről és a 

környezetterhelési díjról szóló 24/2004. (VII. 5.) önkormányzati rendelete tekintetében, 

melyre figyelemmel szükséges a módosítás. 

Tekintettel arra, hogy Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének a települési 

folyékony hulladékkezelésről és a környezetterhelési díjról szóló 24/2004. (VII. 5.) 

önkormányzati rendelete módosításra szorul, de a módosítás jogszabály szerkesztési 

szempontból bonyolultabb lenne, mint a hatályon kívül helyezés, ezért a jelenleg hatályos 

rendelet hatályon kívül helyezése, és egy új rendelet magalkotása célszerű.  

 

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. 

Nem terheli díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót, aki külön jogszabályok szerint egyedi 

szennyvízelhelyezési kislétesítményt, illetve egyedi szennyvíztisztító kisberendezést alkalmaz 

és a kibocsátás közvetlen környezetében a kibocsátó által létesített megfigyelő objektumban a 

talajjal kapcsolatban lévő felszín alatti vízben a kibocsátó által évente vizsgált nitrát-, 

ammónium-, szulfát-, kloridtartalom egyik komponens tekintetében sem haladja meg 20%-kal 

a 2005. évben, illetve a közcsatorna üzembe helyezését követő hónapban végzett alapállapot-

felmérés keretében mért értékeket. A felmérés eredményét a kibocsátó köteles öt évig 

megőrizni és ellenőrzés esetén az adóhatóság rendelkezésére bocsátani. 

 

A talajterhelési díj mértékét a talajterhelési díj alapja, az egységdíj, valamint a település 

közigazgatási területére vonatkozó területérzékenységi szorzó határozza meg. 

 egységdíj: 1 200 Ft/m3. (E) 

 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. (A) 

 Területérzékenységi szorzó: helyi vízgazdálkodási hatósági eljárás hatálya alá tartozó 

talajterhelés esetén a település közigazgatási területére vonatkozó, a felszín alatti víz 

állapota szempontjából megállapított területérzékenységi szorzó érzékeny területen 

1,5.1 (T) 

 
 

                                                 
1 a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területen lévő települések besorolásáról szóló 27/2004. 

(XII. 25.) KvVM rendelet melléklete szerint 



A talajterhelési díj mértéke:  

TTD = E x A x T 

ahol 

TTD: a fizetendő éves talajterhelési díj, 

E: az egységdíj (Ft/m3), 

A: a díjfizetési alap (m3), 

T: a település közigazgatási területére vonatkozó, a felszín alatti víz állapota szempontjából 

megállapított területérzékenységi szorzó. 

 

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 helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó 

talajterhelési díjat a kibocsátónak kell megállapítania, bevallania és megfizetnie (önadózás) a 

tárgyévet követő év március 31-éig. 

A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó 

talajterhelési díjjal kapcsolatos megállapítási, bevallási, befizetési, ellenőrzési, 

adatszolgáltatási, eljárási szabályokat, valamint a díjkedvezmények és mentességek eseteit a 

települési önkormányzat rendeletben állapítja meg. A kibocsátó a helyi vízgazdálkodási 

hatósági jogkörhöz kapcsolódó talajterhelési díjat az önkormányzati rendeletben közzétett 

számla javára fizeti meg. 

A közszolgáltató helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez 

kapcsolódó talajterhelési díj megállapításához és ellenőrzéséhez szükséges adatokat a 

települési önkormányzat rendelkezésére bocsátja. 

A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó 

talajterhelési díj a települési önkormányzat környezetvédelmi alapjának a bevételét képezi. 

A települési önkormányzat a talajterhelési díjból származó bevételt a talaj, valamint a felszín 

alatti víz mennyiségi, minőségi védelmére használhatja fel. 
(talaj, valamint felszín alatti víz védelmére történő felhasználásnak minősül különösen a 

csatornázás, a szennyvíztisztítás, a vízbázisvédelem, a települési monitoring kialakítása és 

működtetése, a tartós környezetkárosodások kármentesítése, a potenciális és a tényleges 

szennyezőforrások szennyezésének megelőző, illetve utólagos műszaki védelme) 

A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó 

talajterhelési díjjal kapcsolatos adóztatási feladatokat az illetékes önkormányzati adóhatóság 

látja el. 

 

 

INDOKOLÁS 

 

A települési önkormányzat rendeletben állapítja meg a helyi vízgazdálkodási hatósági 

jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjjal kapcsolatban  

 mérési lehetőség hiányában az átalány megállapításának szempontjait; 

 a talajterhelési díjjal kapcsolatos megállapítási, bevallási, befizetési, ellenőrzési, 

adatszolgáltatási, eljárási szabályokat, valamint a díjkedvezmények és mentességek 

eseteit;  

 azon számlát, melynek javára a talajterhelési díjat meg kell fizetni; 

 a közszolgáltató talajterhelési díj megállapításához és ellenőrzéséhez szükséges adatok 

települési önkormányzat rendelkezésére bocsátásának szabályait. 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének a települési folyékony 

hulladékkezelésről és a környezetterhelési díjról szóló 24/2004. (VII. 5.) önkormányzati 

rendelete a talajterhelési díj vonatkozásában több szempontból hibás, hiányos, tekintettel arra, 

hogy: 



 nem tartalmazza az átalány vízmennyiséget; 

 nem tartalmaz adatszolgáltatásra és annak eljárási rendjére vonatkozó szabályokat; 

 nem tartalmazza a talajterhelési díj befizetésére szolgáló bankszámlaszámot; 

 a rendelet helytelenül környezetterhelési díjat szabályoz; 

A rendelet települési folyékony hulladékkezelésre vonatkozó részeinek hatályon kívül 

helyezése indokolt. 

 

A rendelettervezet 1. §-a meghatározza a rendelet hatályát, a 2. §-ban kerül szabályozásra a 

talajterhelési díj megállapítása, bevallása, megfizetése, valamint ellenőrzése. A 3. § 

tartalmazza a díjfizetési kötelezettség keletkezése és megszűnése esetén teljesítendő értesítési 

kötelezettséget. A 4. §-ban kerül meghatározásra a szolgáltató adatszolgáltatási 

kötelezettsége. A rendelettervezet nem tartalmaz díjkedvezményekre és mentességekre 

vonatkozó rendelkezést, de lehetőség van rá, hogy az önkormányzat rendeletében 

kedvezményeket, mentességeket biztosítson. 

 

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT 

 

Kékkút községben a már korábban elkészült csatornahálózat lehetőséget biztosít a 

lakosoknak, ingatlantulajdonosoknak, hogy komfortosabb, környezettudatos életet élhessenek 

a településen. Az ingatlanok közművel történő ellátottsága javul a csatornahálózatra való 

rákötéssel, ezáltal az ingatlanok értékesebbé válnak. A talajterhelési díj a csatornahálózatra 

való rákötést ösztönzi, mely a környezetet érő káros szennyvízterhelés csökkenését vonhatja 

maga után, elősegítve ezzel az egészséges életkörülmények biztosítását. 

A talajterhelési díj tekintetében az adózás rendjéről szóló törvény rendelkezéseit kell 

alkalmazni, a díj beszedése a jegyző hatáskörébe tartozik. A befizetésre kerülő talajterhelési 

díjat külön számlán kell nyilvántartani és a bevétel felhasználása jogszabály által 

meghatározott. A talajterhelési díjjal kapcsolatos adminisztratív feladatok elvégzése – 

bevallások kiküldése, feldolgozása, befizetések könyvelése - az adóügyi ügyintéző feladata.  

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést megvitatni szíveskedjenek. 

 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

 

…/2015. (…) önkormányzati rendelete  

 

a talajterhelési díjról 

  

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. 

évi LXXXIX. törvény 26. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 

32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 

rendeli el: 

 

1. § A rendelet hatálya Kékkút község közigazgatási területén arra a környezethasználóra 

terjed ki, aki (amely) az engedélyhez kötött környezet használata során a környezet 

terhelésével járó anyagot bocsát a talajba (a továbbiakban: kibocsátó). 

2. § (1) A kibocsátó az általa fizetendő talajterhelési díjat megállapítja, és a megállapított 

díjról évente, a tárgyévet követő év március 31. napjáig a rendszeresített nyomtatványon 

bevallást tesz az önkormányzati adóhatósághoz. 

(2) Vízmennyiség mérővel nem rendelkező kibocsátó esetén … l/fő/nap átalány-

vízmennyiség képezi a talajterhelési díj alapját. 



(3) A talajterhelési díjról szóló bevallás benyújtásával egyidejűleg a talajterhelési díjat Kékkút 

Község Önkormányzata 11748052-15427937-03920000 számú talajterhelési díj számlája 

javára kell megfizetni. 

(4) A talajterhelési díjjal kapcsolatos ellenőrzési feladatokat az önkormányzati adóhatóság 

látja el. 

3. § Díjfizetési kötelezettség keletkezése, vagy megszűnése esetén a kibocsátó köteles 30 

napon belül a változásról értesíteni az önkormányzati adóhatóságot. 

4. § (1) A szennyvízcsatorna hálózatot üzemeltető közszolgáltató adatot szolgáltat az 

önkormányzati adóhatóságnak a tárgyévet követő év február 28. napjáig. 

(2) A közszolgáltató által teljesítendő adatszolgáltatás tartalmazza a  

a) szennyvízcsatorna hálózatra csatlakozók körében történt változásokat; 

b) a kibocsátók tárgyévi vízfogyasztását, korrigálva a külön jogszabály szerint figyelembe 

vehető locsolási célú kedvezménnyel, valamint a vízvezeték meghibásodása miatt elszivárgott 

vízmennyiséggel. 

5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

(2) Hatályát veszti Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének a települési 

folyékony hulladékkezelésről és a környezetterhelési díjról szóló 24/2004. (VII. 5.) 

önkormányzati rendelete. 

 

 

           Pék László       dr. Szabó Tímea 

          polgármester              jegyző  

 

A kihirdetés napja: 2015. …………… … 

         dr. Szabó Tímea   

                 jegyző 


