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T E R V E Z E T  

 

   Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

......./2015.( ) önkormányzati rendelete 

a talajterhelési díj helyi szabályairól  

 

 

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. 

évi LXXXIX. törvény 26. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva a Képviselő-testület Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 22/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelet 20. § (3) bekezdés a) pontjában 

és (7) bekezdés e) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Felsőzsolca Város 

Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottsága és Ügyrendi Bizottsága véleményének 

kikérésével a következőket rendeli el: 

 

 

 

 

 

- X

X 



I. fejezet 

Általános rendelkezések 

1. Az önkormányzati rendelet hatálya 

 

 

1. § 

 

(1) A rendelet hatályát a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény (a 

továbbiakban: Ktd.) 2. § rendelkezése határozza meg.  

 

II. Fejezet 

A talajterhelési díj meghatározása 

2. A talajterhelési díj mértéke és alapja 

 

 

2. § 

 

(1) A talajterhelési díj mértékét és alapját a Ktd. 12. § határozza meg. 

 

(2)  Felsőzsolca város területére vonatkozó területérzékenységi szorzó 3. 

 

 (3)  Mérési lehetőség hiányában az átalány mértéke az állami tulajdonú közüzemi vízműből 

szolgáltatott ivóvízért, illetőleg az állami tulajdonú közüzemi csatornamű használatáért 

fizetendő díjakról szóló 47/1999. (XII. 28.) KHVM rendeletben meghatározott 30 

l/fő/nap vízfogyasztás alapulvételével kerül megállapításra. 

       

 3. § 

 

(1) Nem vehető figyelembe a szennyvíz mennyiségének meghatározásakor a víziközmű-

szolgáltatásról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 63. § d) és e) pontjában 

meghatározott vízmennyiség illetve vízhasználat. 

 

 

3. A talajterhelési díj bevallása és megfizetése 

 

 

4. § 

 

(1) A talajterhelési díj bevallását a kibocsátó a Ktd. 20. § (1) bekezdésében foglaltak 

szerint teljesíti. 

  

(2) A bevallást az önkormányzati adóhatósághoz kell benyújtani az e célra rendszeresített 

„központi” vagy „helyi” nyomtatványon. 

 

 (3)  A díjat az Önkormányzat 54500112-10010842 számú beszedési számlája javára kell 

befizetni. 

 

 

 

 



4. Eljárási szabályok 

 

5. § 

 

(1) A talajterhelési díj megfizetésére, bevallására, az ehhez kapcsolódó 

jogkövetkezményekre, a megállapításhoz és a beszedéshez való jog elévülésére, 

pénzügyi ellenőrzésére, valamint végrehajtására – a Ktd.-ben nem szabályozott 

kérdésekben – az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény rendelkezéseit kell 

alkalmazni. 

5. Díjmentességek megállapítása 

 

6. § 

 

 (1) Rászorultsági alapon mentesül a díjfizetési kötelezettség alól az a háztartásában egyedül 

élő személy, aki 

a) időskorúak járadékában, vagy 

b) aktív korúak ellátásában részesül. 

 

(2) Mentességre való jogosultságáról a kibocsátó a bejelentés megtételével, illetve a 

bevallással egyidejűleg – az (1) bekezdés szerinti jogosultság megjelölésével – tárgyévre 

vonatkozóan tesz nyilatkozatot. 

 

 

V. fejezet  

Záró rendelkezések 

 

7. § 

 

(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 

 

(2) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Felsőzsolca Város 

 Képviselő-testületének a talajterhelési díjjal kapcsolatos helyi szabályok 

megállapításáról szóló 10/2004. (VIII.27.) önkormányzati rendelet. 

 

 

 

 

 

               dr. Pataki Anett  s. k.                                             Dr. Tóth Lajos s. k.  

                          jegyző           polgármester 

                            

               



Indokolás 

 

 

Általános indokolás:  

 

 

Tisztelt Képviselő-testület!     

 

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Törvényességi és Felügyeleti Osztály (a 

továbbiakban: Kormányhivatal) 2015. augusztus 12. napján a talajterhelési díjról szóló 

önkormányzati rendelet vizsgálatával kapcsolatosan egy személyes szakmai konzultációt tartott. A 

konzultáció végén egy feljegyzésben összefoglalta az észrevételeit a vonatkozó rendelettel 

kapcsolatban és felhívta a jegyzőt, hogy a rendelet jogszabályi megfeleltetése érdekében 

kezdeményezze az eddig hatályban lévő rendelet hatályon kívül helyezését és egy új rendelet 

megalkotását. 

 

Jelen rendelet tartalma megfelel a Kormányhivatal szakmai konzultációról szóló feljegyzésében 

foglalt jogszabályi előírásoknak.          

 

 

Részletes indokolás: 

 

Az 1. §-hoz: 

A rendelet hatálya került meghatározásra, amelyet a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi 

LXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ktd.) 2. §-a határoz meg, az alábbiak szerint:  

A rendelet hatálya kiterjed: 

a) arra a környezethasználóra, aki (amely) az engedélyhez kötött környezethasználata során a 

környezet terhelésével járó anyagot bocsát a környezetbe (a továbbiakban: kibocsátó); 

b) azokra a környezetterhelő anyagokra, amelyek a környezetbe kerülve környezetterhelést 

eredményeznek, és amelyek kibocsátott mennyisége érvényes mérési szabvány, anyagmérleg, 

műszaki számítás segítségével meghatározható (a továbbiakban: környezetterhelő anyag). 

 

A 2. §-hoz: 

A talajterhelési díj mértékére, alapjára és az átalányra vonatkozóan rendelkezik. Merev hivatkozást 

tartalmaz a Ktd. 12. §-ra, amely a következők szerint rendelkezik: 

 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. 

(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/m3. 

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

meg. 

 

A 3. §-hoz: 

A talajterhelési díj alapját csökkenteni kell a víziközmű-szolgáltatásról szóló 58/2013. (II. 27.) 

Korm. rendelet 63. § d) és e) pontjában meghatározott vízmennyiséggel illetve vízhasználattal. A 

Korm. rendelet említett rendelkezései az alábbiak szerint rendelkezik: 



d) elkülönített mérés hiányában a házikert öntözéséhez használt, kizárólag a május 1-jétől 

szeptember 30-ig terjedő időszakban az elszámolás alapjául szolgáló ivóvízfogyasztás 10 százalékát 

elérő vízmennyiség, valamint 

e) a házi ivóvízhálózatra a 62. § (3) bekezdése szerint telepített locsolási vízmérőn mért 

elkülönített locsolási vízhasználat, ha a d) pont szerinti kedvezmény igénybevételére nem kerül sor. 

 

A 4. §-hoz: 

A talajterhelési díj bevallásának és megfizetésének szabályairól tartalmaz rendelkezéseket.  

 

Az  5. § -hoz: 

A talajterhelési díjjal kapcsolatos eljárási szabályokat tartalmazza, az adózás rendjéről szóló 2003. 

évi XCII. törvény rendelkezéseinek alkalmazását írja elő. 

 

A 6. §-hoz: 

A díjmentességekről tartalmaz rendelkezéseket. 

 

A 7. §-hoz: 

A rendelet hatályba lépésének időpontját határozza meg. A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg 

hatályát vesztő rendelet meghatározása. 

 

Felsőzsolca, 2015. augusztus 27. 

 

                                                                                      

                                                                                      dr. Pataki Anett 

                                                                                               jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hatásvizsgálati lap a talajterhelési díj helyi szabályairól szóló ..../2015. (....) önkormányzati 

rendelethez 

 

Tájékoztatás előzetes hatásvizsgálat eredményéről 

 

I. Várható társadalmi hatások  

 

A rendeletalkotásnak közvetlen társadalmi hatása nincs tekintettel arra, hogy a talajterhelési díjról 

szóló önkormányzati rendelet vizsgálatával kapcsolatos szakmai konzultáció eredményeképpen 

megállapítottaknak való megfelelést szolgálja. A rendeletalkotás legfőbb célja a magasabb szintű 

jogszabályoknak való megfelelés 

 

II. Várható gazdasági, költségvetési hatások 

 

A rendeletalkotásnak közvetlen gazdasági, költségvetési hatása nincs tekintettel arra, hogy a 

megalkotás oka magasabb szintű jogszabályoknak való megfelelés. 

 

III.  Várható környezeti hatások 

 

A rendeletalkotásnak közvetlen környezeti hatása nincs. 

 

IV.  Várható egészségi következmények 

 

A rendeletalkotásnak közvetlen egészségügyi következménye nincs. 

 

V. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások 

 

A rendeletalkotás adminisztratív többletterhet nem ró az önkormányzatra. 

 

VI. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei 

 

A rendeletalkotás a magasabb szintű jogszabályoknak való megfelelés miatt vált szükségessé, amire 

a rendelet vizsgálatával kapcsolatos szakmai konzultáció hívta fel a figyelmet, aminek 2015. 

szeptember 30. napjáig eleget kell tennie az önkormányzatnak. 

 

VII. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek 

 

A rendelet módosítása, és annak alkalmazása nem igényel többlet szervezeti, személyi, tárgyi és 

pénzügyi forrást. 

 

Felsőzsolca, 2015. augusztus 27.                                       

                                                                   

 

 

                                                                                                      dr. Pataki Anett 

                                                  jegyző 


