Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata
Képviselő-testületének
17/2012. (V. 04.) önkormányzati rendelete
a talajterhelési díjról
Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának Képviselőtestülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény felhatalmazása alapján,
Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre
Önkormányzatának közigazgatási területén, a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi
LXXXIX. törvény (a továbbiakban: Kdtv.) alapján a műszakilag rendelkezésre álló
közcsatornával ellátott területre terjed ki.
2. Értelmező rendelkezések
2. § E rendelet alkalmazásában az egyes fogalmak jelentése a következő:
1. Kibocsátó: a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 2. §
(2) bekezdésére és a Kdtv. 2. §-ára figyelemmel, minden természetes személy, jogi személy és
jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki a műszakilag rendelkezésre álló
közcsatornára nem köt rá, és helyi vízgazdálkodási hatósági engedélyezés alapján
szennyvízelhelyezést alkalmaz.
2. Díjfizetés alapja: a Kdtv. 12. § (2) bekezdésében foglaltak alapján figyelembe vett víz
mennyisége.
3. Díjfizetés alapjául szolgáló átalány: mérési lehetőség hiányában a közszolgáltató által
számlázott víz mennyisége.
4. Műszakilag rendelkezésre álló közcsatorna:
elhelyezkedésénél fogva lehetővé teszi a rácsatlakozást.

amely

műszaki

kialakításánál,

5. Egyedi szennyvíz-elhelyezési kislétesítmény: a vizek hasznosítását, védelmét és
kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános
szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet alapján, olyan egyedi szennyvízkezelő
létesítmények alkalmazása, amelyek legalább 1, legfeljebb 50 lakosegyenérték
szennyvízterhelésnek megfelelő települési szennyvíz tisztítását, végső elhelyezését, illetve
átmeneti gyűjtését, tárolását szolgálják.
6. Egyedi zárt szennyvíztározó: a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását
szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló
147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet alapján, olyan egy vagy több, zártan és vízzáróan
kialakított tartályból, illetve medencéből álló közműpótló műtárgy, amely a szennyvizek
ártalommentes gyűjtésére és a szennyvízből keletkező települési folyékony hulladék
időszakos tárolására szolgál.

7. Egyedi szennyvíztisztító kisberendezés: egyedi szennyvízkezelő berendezés: a vizek
hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és
létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet
alapján, olyan vízilétesítmény, amely a települési szennyvizek nem közműves, biológiai
tisztítását energiabevitel segítségével végzi.
8. szolgáltató: a közműves ivóvízellátásról és a közműves szennyvízelvezetésről szóló
38/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet 2. § 38. pontja alapján a víziközmű-létesítmény
üzemeltetésével ivóvíz- szolgáltatást és/vagy szennyvízelvezetést és/vagy szennyvíztisztítást –
mint közszolgáltatást – végző természetes személy vagy jogi személy, illetve jogi
személyiséggel nem rendelkező társaság.
3. A talajterhelési díj fizetési kötelezettje
3. § A Kdtv. 11. (1) bekezdése alapján fizetési kötelezettség terheli a kibocsátót.
4. A talajterhelési díj alapja
4. § A Kdtv. 12. § (2) bekezdése alapján a szolgáltatott vagy az egyedi vízbeszerzés
esetében a méréssel igazoltan felhasznált, illetve mérési lehetőség hiányában az átalány
alapján meghatározott víz mennyisége, mindhárom esetben csökkentve a locsolási célú
felhasználásra figyelembe vett víz mennyiségével, tekintettel a Kdtv. 14. §-ában foglaltakra.
5. A talajterhelési díj mértéke
5. § (1) A Kdtv. 12. §-a alapján az egységdíj, a díjfizetési alap és területérzékenységi
szorzó együttes szorzata.
(2) Az egységdíj mértékét a Kdtv. 12. § (3) bekezdése állapítja meg.
(3) A területérzékenységi szorzó mértékét a Kdtv. 3. számú melléklete és a felszín alatti
víz állapota szempontjából érzékeny területeken lévő települések besorolásáról szóló 27/2004.
(XII. 25.) KvVM rendelet melléklete tartalmazza.
6. Talajterhelési díjmentesség
6. § A talajterhelési díjmentesség igénybevételére a Kdtv. 11. § (2) bekezdésében
foglaltakat kell alkalmazni.
7. Talajterhelési díjkedvezmény
7. § A talajterhelési díj fizetésére kötelezett kibocsátó a megállapított talajterhelési díjnak
a) 2012. évben a 10%-át,
b) 2013. évben a 80%-át,
c) 2014. évtől a 100%-át köteles megfizetni.
8. Eljárási szabályok
8. § A Kdtv. 21/A. § (1) bekezdésében és a 25. §-ban foglaltakkal összhangban a helyi
vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési
díjjal kapcsolatos hatósági eljárást az önkormányzat jegyzője (továbbiakban: önkormányzati
adóhatóság), az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) szabályai
szerint látja el.

9. § A kibocsátónak a Kdtv. 21/A. § (1) bekezdésében és az Art. 26. §-ában foglaltakra
figyelemmel kell a díjat megállapítania, bevallania - az önkormányzati adóhatóság által
rendszeresített bevallási nyomtatványon -, befizetnie.
10. § A kibocsátónak a 9. §-ban meghatározott kötelezettségének tárgyévet követő év
március 31. napjáig kell eleget tenni.
11. § A kibocsátó a díjfizetési kötelezettségét a 10918001-00000002-39950659 Budapest
XVIII. kerület Önkormányzat Talajterhelési díj számlára teljesíti.
12. § (1) Az önkormányzati adóhatóság részére adatot szolgáltat a tárgyévet követő év
február 28-ig
a) az ivóvíz-szolgáltató a fogyasztási helyek címéről, a fogyasztó nevéről és címéről,
valamint a tárgyévi vízfogyasztásáról korrigálva azt a locsolási kedvezmény
mennyiségével,
b) a közműves szennyvízelvezetésről gondoskodó szolgáltató, a tárgyévben műszakilag
rendelkezésre álló közcsatornára történő rákötési helyek címéről, a kibocsátó nevéről és
címéről, a tárgyévi rákötés időpontjáról.
(2) A talajterhelési díj megállapításával összefüggő személyes adatokat a kibocsátó
azonosítására és a bevallások ellenőrzésére használja fel az önkormányzati adóhatóság.
Záró rendelkezések
13. § (1) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Kdtv. és az Art. rendelkezései
alapján kell eljárni.
(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, azzal, hogy a 7. § a) pontjában
foglaltakat kell alkalmazni a 2012. évi talajterhelési díjfizetési kötelezettség teljesítésénél.
(3) Hatályát veszti a talajterhelési díj helyi szabályairól szóló 39/2004. (VIII. 31.) számú
önkormányzati rendelet.
Budapest, 2012. április 26.

dr. Peitler Péter s.k.
jegyző

Ughy Attila s.k.
polgármester

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS
A
környezet
és
természet
védelme,
terhelésének
mérséklése,
a
környezethasználóknak a környezet és természet megóvását szolgáló tevékenységre
való ösztönzése, valamint a környezet- és természetvédelem költségvetési forrásainak
biztosítása érdekében az Országgyűlés megalkotta a környezetterhelési díjról szóló
törvényt.
A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény, (a továbbiakban:
Kdtv.), amely háromféle környezetterhelési díjat vezet be: a levegőterhelési,
vízterhelési és talajterhelési.

A talajterhelési díjjal kapcsolatos adóztatási feladatok ellátása azonban kettéválik: az
ún. vízjogi engedély alapján végzett tevékenységhez kapcsolódó feladatokat az állami
adóhatóság, míg a helyi
vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó
szennyvízelhelyezéshez (szikkasztó, zárt szennyvíztároló) kapcsolódó adóztatási
feladatokat az illetékes önkormányzatok adóhatóságai látják el.
A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlója I. fokon a jegyző a
vízgazdálkodási jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rend. 1. § (3)
bekezdése alapján.
A helyi vízgazdálkodási hatósági engedély alapján végzett szennyvíz elhelyezés a
vízgazdálkodási jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rend. 24. § (1)
bekezdésének b) pontja alapján:
A helyi vízgazdálkodási jogkört gyakorló, I. fokú vízügyi hatóság (a jegyző) által az
500 m3/év mennyiséget meg nem haladó és kizárólag házi, kommunális szennyvíz
elszikkasztását szolgáló létesítmény megépítéséhez, használatba vételéhez,
átalakításához, megszüntetéséhez adott engedély.
A Kdtv. 11. §-a szerint talajterhelési díj fizetési kötelezettség terheli azt a kibocsátót,
aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá, és helyi vízgazdálkodási
hatósági engedélyezés alapján szennyvízelhelyezést –a fentiekben kifejtettek alapján
alkalmaz.
A Kdtv. felhatalmazza az Önkormányzat Képviselő-testületét, hogy a talajterhelési
díjjal kapcsolatos eljárást helyi rendeletében, a helyi sajátosságokat figyelembe véve
szabályozza. Értendő ezalatt a kedvezmények, mentességek, eljárási rend
meghatározása, kialakítása.
RÉSZLETES INDOKOLÁS
1. §-hoz: a rendelet hatályáról rendelkezik a magasabb szintű jogszabályokkal
összhangban.
2. §-hoz: az értelmező rendelkezés a rendeletben szereplő fogalmak definícióját
tartalmazza.
3. §-hoz: a rendeletben foglaltak alapján a kibocsátót terheli a talajterhelési díjfizetés,
a kibocsátó konkrét fogalmát az értelmező rendelkezés tartalmazza.
4.§-hoz: a rendelkezés tartalmazza a fizetendő talajterhelési díj alapjának
meghatározását.
5. §-hoz: a mértéket három tényező szorzata alapján határozhatjuk meg. A Kdtv.
tartalmazza az egységdíj mértékét, a díjfizetés alapját, a területérzékenységi szorzót
pedig a 27/2004. (XII. 25) KvVM rendelet határozza meg.
6. §-hoz: a mentességet a Kdtv. 11. §-a tartalmazza. ,,(1) A talajterhelési díj fizetési
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.

(2) Nem terheli díj fizetési 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.
(3) A (2) bekezdés szerinti felmérés eredményét a kibocsátó köteles öt évig
megőrizni és ellenőrzés esetén az adóhatóság rendelkezésére bocsátani.”
7. §-hoz: a díjkedvezményeket célszerű százalékos mértékben meghatározni, ezzel
egyben a jogalkotó nemcsak kedvezményt nyújt, hanem ösztönzést is ad a kibocsátónak
a közcsatornára történő rákötésre.
8. §-hoz: A Kdtv. felhatalmazása alapján az talajterheléssel kapcsolatos eljárási
feladatok I. fokú címzettje a helyi önkormányzat jegyzője. A jegyző a feladatát az Art.
rendelkezései alapján látja el, tehát a talajterhelési díjjal kapcsolatban az Art-ben
megfogalmazott eljárásjogi rendet kell követni.
9. §, 10. §, 11. §-hoz: a Kdtv alapján a kibocsátónak az Art-ben meghatározott
önadózás szabályai szerint kell, megállapítania, bevallania (az önkormányzati
adóhatóság által rendszeresített bevallási nyomtatványon) illetőleg megfizetnie a
talajterhelési díjat, mindezt a tárgyévet követő év március 31. napjáig, a rendeletben
rögzített számlaszámra.
12. §-hoz: ez tartalmazza az adatszolgáltatási kötelezettséget, mely az értelmező
rendelkezésben meghatározott szolgáltatók teljesítik az önkormányzati adóhatóságnak,
a tárgyévet követő év február 28. napjáig. A rendelkezésre bocsátott személyes adatokat
a hatóság kizárólag a talajterhelési díjjal összefüggő feladatok ellátásában használhatja
fel.
13. §-hoz: a jogszabály hatálybalépésének időpontja és a vonatkozó jogszabályokat
nevesíti, ezzel egyidejűleg a korábban alkalmazott helyi rendelet jelen rendelkezéssel
hatályát veszti.
Budapest, 2012. április 26.

dr. Peitler Péter s.k.
jegyző
A rendelet kihirdetésének dátuma: 2012. május 4.

dr. Peitler Péter s.k.
jegyző

Ughy Attila s.k.
polgármester

