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E l ő t e r j e s z t é s  

a képviselő-testület 2015. április 30.-i ülésére 

 

 

Tárgy: A talajterhelési díjról szóló rendelet megalkotása. 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Önkormányzatunk a települési folyékony hulladék elhelyezését szennyvízcsatorna-hálózaton, 

illetve kötelező szervezett közszolgáltatás útján biztosítja az alábbiak szerint: 

 

1. A község belterületén kiépült a szennyvízcsatorna-hálózat, az ingatlanok rákötése a 

próbaüzem kezdetétől folyamatosan történik. 

2. Azon területeken (Lászlómajor, Bertalanpuszta, Felsőbogátpuszta), ahol nincs kiépült 

szennyvízcsatorna-hálózat,illetve a tulajdonosok a kiépült hálózatra nem kötöttek, 

kötnek rá, az önkormányzatvállalkozóval kötött megállapodás alapján gondoskodik a 

lakossági folyékony kommunális hulladék szállításáról, összegyűjtéséről és 

ártalmatlanításáról. 

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: 

Mötv.) 13. § (1) bekezdésének 11. pontja szerint „A helyi közügyek, valamint a helyben 

biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyiönkormányzati feladatok különösen:  

……11. helyi környezet-és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás, ivóvízellátás, 

szennyvízelvezetés,- kezelés és – ártalmatlanítás (csatornaszolgáltatás)” 

 

A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ktdt.) 

határozza meg a levegőbe, a felszíni vízbe és a talajba juttatott környezetterhelő anyagok 

egysége után a környezetterhelési díjfizetési kötelezettséget. 

Kibocsátónak minősül az a környezethasználó (kibocsátó), aki a környezethasználata során a 

környezet terhelésével járó anyagot juttat a környezetbe. 

 

A Ktdt. szerint: 

11. § (1) 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. 

12. § (1) A talajterhelési díj mértékét a talajterhelési díj (2) bekezdésben meghatározott alapja, 

a (3) bekezdésben meghatározott egységdíj, valamint a település közigazgatási területére 

vonatkozó területérzékenységi szorzó határozza meg. 
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(2) 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. 

(3) A talajterhelési díj egységdíjának mértéke: 1.200 Ft/m
3
. 

(4) A talajterhelési díj számításának részletes szabályait e törvény 3. számú melléklete 

határozza meg. 

14. § 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 felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról 

szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet melléklete szerint községünk az érzékeny 

vízbázisú települések közé tartozik. 

 

A törvény által meghatározott talajterhelési díj egységét 1,5-ös területérzékenységi 

szorzóval kell számítani, ami azt jelenti, hogy a vízdíj minden elfogyasztott köbmétere 

után 1.800 Ft talajterhelési díjat kell fizetni, valamint igazolni kell számlákkal a szennyvíz 

elszállítását és elhelyezését. 

 

Az Önkormányzat a rendelet megalkotásával a helyi ivóvíz közszolgáltatót is bevonja az 

eljárásába, mert a szolgáltató által megadott adatok alapján a csatornabekötéssel nem 

rendelkező ingatlantulajdonosok válnak a talajterhelési díjfizetés alanyaivá, kötelezettjeivé.  

A talajterhelési díjat minden évben - a tárgyévet megelőző évről - március 31-ig készített 

bevallás alapján a kibocsátónak kell megállapítania, bevallania, megfizetnie. Az 

önkormányzat rendeletében eljárási szabályokat állapíthat meg, valamint meg kell határoznia 

azt az elkülönített számlát, amelynek javára a talajterhelési díjat meg kell fizetni: ez a 

környezetvédelmi alap számla. A talajterhelési díjból származó bevételt az önkormányzat a 

talaj, valamint a felszín alatti víz mennyiségi és minőségi védelmére használhatja fel 

(csatornázás, szennyvíztisztítás, vízbázis-védelem, kármentesítés, stb.) 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. § (1) bekezdése 

szerint a jogszabály előkészítője - a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű - 

előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az 

előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat 

képviselő-testületét tájékoztatni kell. 

A Jat. 17. § (2) bekezdése szerint a hatásvizsgálat során vizsgálni kell  

a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen 

aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait, 

ab) környezeti és egészségi következményeit, 

ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint 

b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményeit, és 

c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételeket. 

 

 

 

 

 



3 

 

Az előzetes hatásvizsgálat eredményei: 

 

a) A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása 

aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás: 

Az önkormányzati rendeletben szerepeltetni kívánt rendelkezések arra ösztönzik a 

kibocsátókat, hogy minél nagyobb számban kössenek rá a megépült szennyvízcsatorna 

gerincvezetékre. 

Társadalmi hatásként értékelhető, hogy a szabályozás eredményeként a pályázati 

támogatással és érdekeltségi egységek által befizetett összegekből kivitelezett csatornamű 

valamennyi beépített belterületi ingatlan számára egy komfortosabb életminőség 

lehetőségét biztosítja. 

Az önkormányzati rendeletben megjelenő rendelkezésnek gazdasági hatása, hogy a 

lakosság és az ingatlan-tulajdonosok a korszerű és hosszú élettartamú szennyvízcsatorna 

vezeték használatának mellőzése esetén kirívóan magas talajterhelési díjat kötelesek 

megfizetni, mert a biztonságos hálózat és szennyvíztisztító-mű helyett az ivóvíz bázis 

terhelését jelentő szennyvíztárolást és kezelést választják. 

Költségvetési hatása, hogy a talajterhelési díj adók módjára befizetendő tételnek minősül, 

melynek beszedése a település jegyzőjének hatáskörébe tartozik. A beszedett talajterhelési 

díjat külön számlán kell nyilvántartani és felhasználása is jogszabály által meghatározott. 

ab) környezeti és egészségügyi következmények: 

A háztartások szennyvízkibocsátása komoly károkat képes okozni a település alatt húzódó 

ivóvízbázis állapotában, minőségében, ezért is volt fontos a csatornaközmű kiépítése és 

üzembe helyezése. A szennyvíz megtisztítása és környezetbe történő visszabocsátása egy 

egészségesebb jövő és a hosszabb távon jó minőségű ivóvíz biztosításának lehetőségét 

vetíti előre a település valamennyi lakója számára. 

ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatás: 

A rendelet bevezetésével az adóügyi ügyintézés munkakörében feladatnövekedés fog 

jelentkezni, mert a bevallásokat kezelni és feldolgozni kell. Összességében az 

adminisztráció újabb növekedése jelentkezik, melyet ellentételez az önkormányzat számára 

befizetett és megkötésekkel felhasználható bevétel. 

 

b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei: 

A törvény 11. §-a alapján a rendelet megalkotása, egyúttal a talajterhelési díj bevezetése nem 

lehetőség, hanem kötelezettség. 

 

c) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek: 

Tekintettel arra, hogy jelenleg is az adóügyi ügyintéző jár el a két társközségben bevezetett 

talajterhelési díj ügyekben, számukra szakmai újdonságot az újabb rendelet megalkotása nem 

jelent, inkább az ügyszámok kisebb mértékű emelkedésére lehet számítani. 

 

A Jat. 18. §-a szerint a jogszabály tervezetéhez a jogszabály előkészítője indokolást csatol, 

amelyben bemutatja azokat a társadalmi, gazdasági, szakmai okokat és célokat, amelyek a 

javasolt szabályozást szükségessé teszik, továbbá ismerteti a jogi szabályozás várható 

hatásait. A jogszabály tervezetének indokolásában tájékoztatást kell adni a javasolt 

szabályozás és az európai uniós jogból eredő kötelezettségek összhangjáról, valamint a 20. § 

szerinti egyeztetési kötelezettségről. 
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A rendelet-tervezet előkészítése során figyelembe vettem a hatályos jogszabályok 

rendelkezéseit a bevezetőben foglaltak szerint. Nem szerepel a tervezetben mentesség, 

kedvezmény. Ennek bevezetésére a döntéshozó javaslata lesz irányadó. 

A talajterhelési díj beszedéséhez újabb számlát, számlákat kell nyitni a számlavezető 

pénzintézetnél (talajterhelési díj, Környezetvédelmi Alap). 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-a alapján az előterjesztésben kifejtettek 

a jogszabály indokolása is. 

 

A rendelet tervezet az előterjesztés melléklete.  

 

Javaslom a Képviselő-testületnek a talajterhelési díjról szóló rendelet megalkotását. 

 

 

Segesd, 2015. április20. 

 

 

 Tisztelettel: 

 

 

 Péntek László 

 polgármester 
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