
Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

……/2013. (IX. 25.) önkormányzati rendelet-tervezete 
 
 

a talajterhelési díj helyi szabályairól 
 
 
Szajol Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 42.§ 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a 
környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXIX. törvény (továbbiakban: Ktd.) 21/A.§ 
(2) bekezdésében és a 26.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő 
rendeletet alkotja. 
 
 

I. Fejezet 
 

Általános rendelkezések 
 

A rendelet célja 
 
 
1. § A rendelet célja, hogy a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. 

évi LIII. törvény rendelkezéseivel összhangban elősegítse a környezetbe történő 
anyagkibocsátás csökkenését, a környezet és a természet megóvása érdekében a 
leghatékonyabb megoldások alkalmazását, valamint az önkormányzat és a 
környezethasználók közötti arányos teherviselést. 

 
 

A rendelet hatálya 
 
 
2. § (1) A rendelet hatálya kiterjed minden olyan természetes és jogi személyre, jogi 

személyiséggel nem rendelkező szervezetre, amely Szajol község 
közigazgatási területén a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem 
köt rá és helyi vízgazdálkodási hatósági, illetve vízjogi engedélyezés hatálya 
alá tartozó szennyvízelvezetést, ideértve az egyedi zárt szennyvíztározót is, 
alkalmaz (továbbiakban: kibocsátó). 

 
(2) A kibocsátó külön jogszabályban meghatározott esetben mentesül a 

talajterhelési díj megfizetése alól. 
 
(3) A kibocsátó a Ktd-ben meghatározott esetben csökkentett talajterhelési díj 

megfizetésére köteles. 
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II. Fejezet 
 

Talajterhelési díj alapja, mértéke 
 
 
3. §  A kibocsátó a talajba juttatott szennyvíz után talajterhelési díjat köteles fizetni. 
 
4. § 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 figyelembevett víz mennyiségével. Az átalány a 
vízszolgáltatás díját megállapító, tárgyévben hatályos jogszabályban 
meghatározott átalány értékével egyenlő. 

 
5. § (1) A talajterhelési díj egységdíjának mértéke: 1.200.-Ft/m3. 
 

(2) A talajterhelési díj összege kiszámításának módja 
 

TTD = E x A x T, ahol 
 
TTD  a fizetendő éves díj 
E az egységdíj, amelynek értéke 1.200.-Ft/m3 
A díjfizetési alap a 4. § alapján számított mennyiség (m3) 
T a 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet mellékletében meghatározott 

települési besorolás alapján a Ktd. 3. számú mellékletében foglalt 
terület érzékenységi szorzó, amelynek mértéke 1,5 

 
 

III. Fejezet 
 

Kedvezmények, mentességek 
 
 
6. § Nem terheli díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót, akinél a közcsatorna 

kiépítésre került, de műszakilag – az ivóvízellátást és szennyvízcsatorna-
szolgáltatást nyújtó szolnoki Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 
(továbbiakban: TRV Zrt.) igazolása szerint nem áll számára rendelkezésre. 

 
7. §  Az évi díj mérték 50 %-ának megfelelő kedvezmény illeti meg azt a kibocsátót, 

aki a naptári év első napját megelőzően betöltötte a 70. évét. A kedvezmény 
igénylése formanyomtatvány kitöltésével történhet, melynek elkészítéséért a 
jegyző felelős. 
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IV. Fejezet 
 

Talajterhelési díj megfizetése 
 
 
8. § (1) A talajterhelési díj megállapításáról, bevallásáról és megfizetéséről a Ktd. 

20. §-a, 21. §-a és a 21/a. § (1) bekezdése rendelkezik. 
 
 (2) A díjfizetési kötelezettségek keletkezéséről, illetve megszűnéséről a változás 

időpontját követő hónap 15. napjáig kell a kibocsátónak bejelentést tenni. 
 
 (3) A talajterhelési díjat a kibocsátónak kell megállapítania, bevallania és 

megfizetnie (önadózás) a tárgyévi tényleges fogyasztás alapján, a díjfizetési 
kötelezettség keletkezése esetén a tárgyévet követő március 31-ig, a 
díjfizetési kötelezettség megszűnése esetén a változás időpontját követő 
hónap 15. napjáig, Szajol Községi Önkormányzat jegyzője, mint 
önkormányzati adóhatóság részére. 

 
 (4)  A talajterhelési díjat az önkormányzat „Talajterhelési díj” beszedési 

számlája javára az alábbi számlaszámra kell megfizetni: 
 

11745004-15409326-03920000 
 
 (5) A szennyvízcsatornára való rákötés időpontjától törli az adóhatóság annak a 

fizetési kötelezettségét, aki a TRV Zrt. igazolása szerint a 
szennyvízcsatorna-szolgáltatást igénybe vette. 

 
 (6) Szünetel a fizetési kötelezettség azután az ingatlan után, amelyet nem 

használnak és ezt a tényt az adóhatóságnál bejelentették. 
 

 
V. Fejezet 

 
Adatszolgáltatási szabályok 

 
 
9. § (1) A kibocsátó a talajterhelési díjról évente a tárgyévet követő év március 31. 

napjáig az adóhatósághoz tesz bevallást, és eddig az időpontig fizetheti meg, 
illetve igényelheti vissza a befizetett előleg és a tényleges kibocsátás alapján 
számított talajterhelési díj különbözetét. 

 
(2) Adatszolgáltatási kötelezettség terheli a TRV Zrt-t 

 
a) minden év február 28-ig a tárgyévet megelőző évben a rendelet hatálya 

alá tartozó ingatlanokon szolgáltatott víz mennyiségéről, az 
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ivóvízvezeték meghibásodása következtében elszivárgott, valamint a 
locsolási célú felhasználásra figyelembevett vízmennyiségről, 

 
b) a közcsatornára való rákötésekről, a rákötést követő hónap 5. napjáig, 

továbbá a negyedévet követő hónap 5. napjáig a kibocsátók körének 
változásáról. 

 
 

VI. Fejezet 
 

Záró rendelkezések 
 
 
10. § (1) Ez a rendelet 2013. október 1-jén lép hatályba, a rendelet hatálybalépéséig 

keletkezett kötelezettségekre a kötelezettség keletkezésének időpontjában 
hatályban lévő rendelet az irányadó. 

 
(2) A rendeletben nem szabályozott kérdésekben a 2003. évi LXXIX. törvény 

rendelkezései az irányadók. 
 
(3) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a 29/2012. (XI. 29.) 

önkormányzati rendelet hatályát veszti. 
 
(4) A rendelet megfelel a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai 

Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvében foglaltaknak. 
 
 
 
Szajol, 2013. szeptember 25. 
 
 
 
 
 

   Szöllősi József      Dr. Bartók László 
                polgármester       jegyző 
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Indokolás 
 

Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

……/2013. (IX. 25.) önkormányzati rendeletéhez 
 
 

 
1-2. §-okhoz 

 
A rendelet fő célként fogalmazza meg a környezet védelmének fokozott biztosítását, 
hatályát tekintve megegyezik a törvényben meghatározott körrel. 
 

3-5. §-okhoz 
 
A jogszabályhelyek részletesen tartalmazzák a talajterhelési díj mértékének 
megállapításához szükséges számítási módszereket. 
 

6-7. §-okhoz 
 
A jogszabályhelyek tartalmazzák a mentességekre, kedvezményekre vonatkozó 
előírásokat, immáron beiktatva már az új szolgáltatót, a Tiszamenti Regionális 
Vízművek zrt-t. 
 

8. §-hoz 
 
A talajterhelési díj megállapítása és megfizetése önadózás keretében történik, így 
módosultak a korábbi rendelkezések, nincs lehetőség előleg megállapítására, a díj 
alapja a tárgyévi fogyasztás alapján a tárgyévet követő évben bevallott mennyiség lesz. 
Feltüntetésre került a számlaszám, amelyen a fizetést lehet teljesíteni, illetve 
megfogalmazásra kerültek a szünetelés és a fizetési kötelezettség törlésére vonatkozó 
szabályok. 
 

9-10. §-okhoz 
 
A jogszabály alapján adatszolgáltatási kötelezettség terheli a kijelölt szolgáltatót, és e 
§-okban kerültek meghatározásra a szolgáltató részletes kötelezettségei. 
 
 
Szajol, 2013. szeptember 25. 
 
 
 

   Szöllősi József      Dr. Bartók László 
                polgármester       jegyző 


