
 
 

Kunfehértó Község Önkormányzata  
Képviselő-testületének 

13/2015. (XI.19.) önkormányzati rendelete 
a talajterhelési díjról 

 
Kunfehértó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. 
cikk (2) bekezdése szerinti feladatkörében eljárva, a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi 
LXXXIX. törvény (továbbiakban: Ktdt.) 21/A.§ (2) bekezdésében, valamint a 26.§ (4) 
bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a talajterhelési díjjal kapcsolatos eljárási és 
adatszolgáltatási szabályok, valamint a díjfizetési kedvezmények, illetőleg mentességek helyi 
szabályozására a következőket rendeli el (a továbbiakban: R.): 

 
A rendelet hatálya 

 

1.§ E rendelet hatálya kiterjed Kunfehértó község közigazgatási területén minden olyan 
természetes és jogi személyre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre 
(továbbiakban: kibocsátó), akit/amelyet a R. 2.§-a alapján talajterhelési díj fizetésének 
kötelezettsége terhel. 
 

2.§ A talajterhelési díjfizetési kötelezettsége azt a kibocsátót terheli, aki a műszakilag rendelkezésre 
álló közcsatornára nem köt rá, és helyi vízgazdálkodási hatósági engedélyezés alapján 
szennyvízelhelyezést alkalmaz. 
 

A talajterhelési díj mértéke 
 

3.§ (1) A talajterhelési díj mértékét a (2) bekezdésben meghatározott talajterhelési díj alapja, a (4) 
bekezdésben meghatározott egységdíj, valamint a területérzékenységi és a veszélyeztetési szorzó 
szorzata határozza meg. 

(2) A talajterhelési díj alapja a szolgáltatott víz mennyisége, csökkentve az ivóvízvezeték 
meghibásodása következtében igazoltan elszivárgott, illetve külön jogszabály szerint locsolási célú 
felhasználásra figyelembe vett vízmennyiséggel. 

(3) A talajterhelési díj egységdíjának mértékét a Ktdt. 12. § (3) bekezdése határozza meg, mely 
1.200.-Ft/m3. 

(4) Kunfehértó község közigazgatási területére vonatkozó területérzékenységi szorzó: 1,5. A 
szorzót „A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról” szóló 
27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet melléklete és a Ktdt. 3. számú melléklete állapítja meg. 
 

Mentesség 
 

4.§ Nem kötelezhető talajterhelési díj fizetésére az az ingatlan tulajdonos akinek az ingatlanán 
nincs épület és kizárólag kerti csappal rendelkezik, illetve az éves vízfogyasztása nem éri el a 10 
m3 –t 
 

A díj fizetése 
 



5.§ (1)  Kibocsátó a tárgyévet követő év március 31-ig a tárgyévi tényleges kibocsátás alapján 
számított talajterhelési díjfizetési kötelezettségéről bevallást (önadózás) nyújt be Kunfehértó 
jegyzőjének, mint adóhatóságnak (továbbiakban: adóhatóság).   

(2) A díjfizetési kötelezettségek keletkezéséről, illetve megszűnéséről a változás időpontját követő 
hónap 15. napjáig kell bejelentést tenni. 

(3) A talajterhelési díjat az adóhatóság 1002568-25611597-71790000 számú  „Talajterhelési díj”  
beszedési számlája javára kell megfizetni. 

(4) Első alkalommal, a 2016. évre vonatkozó adatokat tartalmazó bevallást 2017. március 31-ig 
köteles benyújtani a kibocsátó. 
 

Díjfizetési kötelezettség megszűnése 
 

6.§ A kibocsátó talajterhelési díj fizetési kötelezettsége azzal a nappal megszűnik, amely napon:  
a) a vízszolgáltatási szolgáltatás igénybevétele a vízszolgáltató igazolása szerint megszűnt, 
b) a kibocsátó a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára ráköt és azt a szolgáltató 

igazolja. 
 

Adatszolgáltatás 
 

7.§ (1) Az adóhatóság részére az ivóvíz-hálózatot üzemeltető közszolgáltató a kibocsátó azo-
nosítása, a talajterhelési díj megállapítása és ellenőrzése érdekében adatot szolgáltat a tárgyévet 
követő év február 28. napjáig a kibocsátók tárgyévi vízfogyasztásáról, korrigálva a locsolási 
kedvezmény mennyiségével.  

(2) Az adóhatóság részére a szennyvízcsatorna-hálózatot üzemeltető közszolgáltató a kibocsátó 
azonosítása, a talajterhelési díj megállapítása és ellenőrzése érdekében adatot szolgáltat a tárgyévet 
követő év február 28. napjáig arról, hogy 
a) a kiépített szennyvízcsatorna hálózatra való rákötés mely ingatlanok esetében nem történt meg; 
b) a rendelkezésére álló adatok szerint – adott esetben - a kiépített szennyvízcsatornára való 

rákötésnek van-e műszaki akadálya. 

(3) Az adóhatóság a talajterhelési díj megállapításával összefüggő személyes adatokat kizárólag a 
kibocsátó azonosítására, a bevallások ellenőrzésére használhatja fel. 

(4) A talajterhelési díj fizetésére kötelezett kibocsátókról, valamint a talajterhelési díj fizetésére 
vonatkozó díjmentességben részesülő személyekről az adóhatóság nyilvántartást vezet. 

 
Záró rendelkezések 

 

8.§  E rendelet 2016. január 1-én lép hatályba. 
 
Kunfehértó, 2015. november 11. 
 
 

polgármester    címzetes főjegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. számú melléklet 
 
 
 

13/2015. (XI.19.) önkormányzati rendelethez 
 
 
A talajterhelési díj mértéke: TTD = E x A x T 
 
Ahol a TTD: a fizetendő éves talajterhelési díj 
 
E: A talajterhelési díj egységdíjának mértéke - a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi 
LXXXIX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján - 1200 Ft/m3. 
 
A: A R. 3. § (2) bekezdése alapján: a díjfizetés alapja 
 
T: Kunfehértó község közigazgatási területére vonatkozó területérzékenységi szorzó – a felszín 
alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról szóló 
27/2004.(XII.25.) KvVM rendelet melléklete és a Ktdt. 3. számú melléklete alapján – 1,5 
 
 

A fentiek alapján a talajterhelési díj mértéke Kunfehértó vonatkozásában:  
 

1800.-Ft/m3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. számú melléklet 
 

13/2015. (XI.19.) önkormányzati rendelethez 
 

BEVALLÁS 
A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó, a 

környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény végrehajtására megalkotott 
13/2015. (XI.19.) önkormányzati rendeletben meghatározott talajterhelési díjhoz 

……. évről 
 
I. A díjfizető (kibocsátó): 
Neve: …………………………………………………………………………………………... 
Születési helye: ………………………………………….. Ideje: ………………………………. 
Anyja neve: …………………………………………………………………………………….. 
Adóazonosító jele: ……………………………………………………………………………… 
Lakóhelye / székhelye: …………………………………………………………………………. 
Levelezési címe:………………………………………………………………………………… 
 
II. A díjfizetéssel érintett ingatlan: 
Címe: …………………………………………………………………………………………... 
Helyrajzi száma: ……………../…………/…………../………. 
 
III. Az ingatlan tulajdonosának (Akkor kell kitölteni, ha nem azonos a díjfizetővel.) 
Neve: …………………………………………………………………………………………... 
Születési helye: ………………………………………………. Ideje: …………………………. 
Anyja neve: …………………………………………………………………………………….. 
Levelezési címe: ………………………………………………………………………………… 
 
IV. A díjfizetéssel kapcsolatos adatok  
1. Teljes évi vízfogyasztás (vízmérő / átalány alapján) ..………….………..…… m3 
2. A locsolásra felhasznált vízmennyiség: ...…………………………….……….m3 
3. A talajterhelési díj alapja (1. sor  -  2 sor):                                   ……..……… m3 
4. A talajterhelési díj mértéke: 1200 Ft/ m3 
5. Területérzékenységi szorzó: 1,5 
6. Fizetendő talajterhelési díj: 3. sor szorozva 4. sor szorozva 1,5 .................................... Ft 
 
Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok a valóságnak 
megfelelnek. 
 
 
 
Kunfehértó, ……… év……………….. hó ………… nap 
 
 

……...……………………………… 
az adózó aláírása 

 
 
 
 
 

 



 
3. számú melléklet 

 
 

13/2015. (XI.19.) önkormányzati rendelethez 
 
 

VÁLTOZÁS BEJELENTÉS 
 
 

A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó, a 
környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény végrehajtására megalkotott 
13/2015. (XI.19.) számú önkormányzati rendeletben meghatározott talajterhelési díj 

bevallásához 
 

 
 
A díjkötelezettséget érintő változás bejelentése: 
 
 
a) Vízfogyasztó személyének változása (ingatlan eladás, vétel, stb.) ennek dátuma: 
 
20....... év ………………….…..hó………….nap 
 
 
b) A csatornahálózatra 20.... év …………….. hó………napján az ingatlant rákötöttem 
(csatolandó bizonylat a megkötött szolgáltatási szerződés.) 
 
 
 
 
 
 
Kunfehértó, ……… év……………….. hó ………… nap 

 
 
 
 
 

……...………………………… 
      az adózó vagy képviselője 
     (meghatalmazottja) aláírása 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



I n d o k o l á s 
 

a 13/2015. (XI.19.) önkormányzati rendelethez 
 
 

A környezetterhelési díjról szóló, módosított  2003. évi LXXXIX. törvény (továbbiakban: Ktdt.) 
előírásait figyelembe véve készült el a javaslat.  

Az 1-2.§ a rendelet területi és személyi hatályát tartalmazza. 

A 3.§ a talajterhelési díj mértékét szabályozza. E szabályok a Ktdt alapján  kerültek a javaslatba. 
Az egységdíj összegét (1.200 Ft/m3) a törvény, a szorzó számot pedig a hivatkozott rendelet 
állapította meg.  

A 4.§ a mentesség szabályait tartalmazza. A javaslat további mentesség, kedvezmény beépítését 
nem tartotta indokoltnak. 

Az 5.§ a díj fizetésére vonatkozó szabályokat tartalmazza. A díjfizetési kötelezettségről bevallást 
kell benyújtani. Erre legkorábban 2017. márciusában kerülhet sor. A díjat az erre a célra nyitott 
külön számlára kell majd befizetni.  

A 6.§ a díjfizetési kötelezettség megszüntetésének eseteit tartalmazza. Jelenlegi ismeretek szerint a 
jelzett két esetben válhat indokolttá a megszűntetés.  
 

A 7.§ -ban a kapcsolódó adatszolgáltatások rendjét szabályozza a javaslat. A felhasznált víz 
mennyiségéről, a szennyvíz hálózatra rá nem kötött ingatlanokról ill. a rákötést akadályozó 
műszaki akadályokról az üzemeltető adatokat szolgáltat a hivatal részére. Ezen adatszolgáltatást 
felhasználva kerülhet sor a vonatkozó bevallások ellenőrzésére. 
 

A 8.§ -ban a záró rendelkezések kerültek. 
 
Kunfehértó, 2015. november 11. 

 

 

 
Csupity Zoltán 

c. főjegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

E l ő z e t e s  h a t á s v i z s g á l a t  
 

a 13/2015. (XI.19.) önkormányzati rendelethez 
 

 

Az előzetes hatásvizsgálat elvégzésére vonatkozó kötelezettséget a jogalkotásról szóló 2010. évi 

CXXX. törvény 17.§ (1) – (2) bekezdései írják elő. 

A javaslat a lakosság szűk rétegére vonatkozik, azokra akik a megépült szennyvízhálózatra nem 

kötnek rá. Ebből következően hatása korlátozott. Tekintettel arra, hogy e kötelezettség törvényi 

előíráson alapul, nem mérlegelhető annak szabályozása. 

A talajterhelési díj gazdasági hatása az Önkormányzat számára nem lesz számottevő tekintettel 

arra, hogy a beszedett díj várhatóan nem önkormányzati bevétel lesz. A díj az érintettek számára 

természetesen komoly anyagi terhet fog jelenteni. 

A talajterhelési díj környezeti hatása jelentős. E díjnak éppen az a funkciója, hogy kizárja a 

további talajszennyezést azáltal, hogy megteremtődik a lakosság részére a szennyvíz hálózatra 

történő rákötés lehetősége.  

A javaslatnak közvetlen egészségügyi hatása nincs, közvetett, a fentiekből következően lehet. Az 

egészségesebb környezet hatása az egyes lakosok egészségére vitathatatlan. 

A rendelet alkalmazása komoly adminisztratív terhet ró a hivatalra és a szolgáltatóra egyaránt.  

A rendelet megalkotása törvényi kötelezettsége az Önkormányzatnak. Elmaradása mulasztásos 

törvénysértést valósítana meg.  

A rendelet alkalmazásának személyi feltételei adottak. A hivatal adóügyekkel foglalkozó dolgozója 

a díj beszedésével kapcsolatos feladatokat el tudja látni. Ugyancsak adott a szervezeti, tárgyi 

feltétel is. A talajterhelési díj bevezetésével kapcsolatos feladatok pénzügyi fedezete a hivatal 

működési költségei között biztosítottak. 

 

Kunfehértó, 2015. november 11. 

 

 
Csupity Zoltán 

c. főjegyző 

 


