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Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 

 

2015. november 30. napjára összehívott 
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Előterjesztés tárgya:  

A talajterhelési díjról szóló rendelet módosítása 

 

 

Tárgykört rendező jogszabály:  

- a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 

- a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Előterjesztő:    Tóth Erika polgármester 

Előterjesztést készítette:  Dr. Sisa András jegyző 



Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Kormányhivatal éves célfeladatai körében kiemelten foglalkozik a talajterhelési díjat és a 

környezetvédelmi alapot szabályozó rendeletek felülvizsgálata tárgykörével.  

A célvizsgálat lezárulta és az érintett minisztériumok módszertani ajánlása alapján szükséges 

a helyi szabályozásunk felülvizsgálata. A Kormányhivatal a módszertani ajánlás alapján egy 

alkalmazni javasolt „mintarendeletet” tett közzé segédletként, melynek iránymutatásával 

készítettük elő a jelenlegi tervezetet. A rendelet tervezete tartalmi módosítást nem alkalmaz, 

hanem elsősorban a javasolt rendeletminta szerinti szabályozást vezeti be, amely 

mindenképpen indokolt, hiszen korábbi szabályozásunk az elmúlt tíz évben nem került 

aktualizálásra az időközben bekövetkező felsőbb szintű jogszabályoknak és helyi jogalkotási 

elvárásoknak megfelelően. 

Mivel az elfogadni javasolt új rendeletet a Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Főosztálya véleményének kikérésével, valamint a Fejér Megyei 

Önkormányzat állásfoglalásával lehet csak hatályba léptetni, ezért kérem a Tisztelt 

Képviselő-testületet a rendelet-tervezet előzetes megvitatására és az alább írt döntés 

jóváhagyására. 

 

Alcsútdoboz, 2015. november 23. 

            Tóth Erika 

  polgármester 

 

Határozati javaslat: 

Alcsútdoboz Település Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

…/2015. (XI.30.) számú határozata 

a talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról szóló rendelet-tervezet véleményezéséről 

 

 

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testülete a talajterhelési díjról új rendeletet 

alkot.  

Az előzetesen tárgyalt rendelet-tervezet tartalmával a Képviselő-testület egyetért és azt a 

Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya, valamint a 

Fejér Megyei Önkormányzat részére véleményezésre, illetőleg állásfoglalás kérése céljából 

megküldi. 

 

Határidő:  November 30. 

Felelős:   Polgármester, jegyző 

 

Rendelet-tervezet: 

 

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének  

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

a talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról 

 

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 

2003. évi LXXXIX. törvény 26. § (4) bekezdésében, a környezet védelmének általános 

szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 58. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás 

alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 

(1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a környezet védelmének 

általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésében biztosított 

véleményezési jogkörben eljáró Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és 



Természetvédelmi Főosztály véleményének kikérésével, a Fejér Megyei Önkormányzat 

állásfoglalásával a következőket rendeli el: 

 

1. A rendelet hatálya 

 

1.§ (1) E rendelet területi hatálya Alcsútdoboz község közcsatornával ellátott, e rendelet 1. 

mellékletében meghatározott területére terjed ki.  

(2) E rendelet személyi hatálya a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 

(Ktd.) 2. § a) pontjában meghatározott kibocsátóra terjed ki. 

(3) A rendelet tárgyi hatálya a Ktd. 2. § b) pontjában és 3. § c) pontjában meghatározott 

talajba juttatott szennyvízre terjed ki. 

 

2. A talajterhelési díj megállapítása 

 

2.§ (1) A talajterhelési díjat kibocsátónak kell megállapítania, bevallania és megfizetnie a 

Ktd. 16. § és 17. §-ban meghatározottak szerint. 

(2) A talajterhelési díjat a kibocsátó a Ktd. 12. § (1)-(3) bekezdésében foglaltak 

figyelembevételével állapítja meg.  

(3) A talajterhelési díj számításának részletes szabályait e rendelet 2. melléklete határozza 

meg. 

3. Az átalány megállapításának szempontjai 

 

3.§ Mérési lehetőség hiányában az átalány mértékét az állami tulajdonú közüzemi vízműből 

szolgáltatott ivóvízért, illetőleg az állami tulajdonú közüzemi csatornamű használatáért 

fizetendő díjakról szóló 47/1999. (XII.28.) KHVM rendelet 3. számú melléklete szerinti 

vízfogyasztás alapulvételével kell megállapítani. 

 

4. Igazoltan elszállított szennyvíz 

 

4.§ A kibocsátó a talajterhelési díj alapját jogosult csökkenteni a Ktd. 14. §-ában 

meghatározott igazoltan elszállított szennyvíz mennyiségével.  

 

5. A talajterhelési díj bevallása 

 

5.§ A kibocsátó a talajterhelési díj bevallási kötelezettségét az önkormányzati adóhatóságok 

által rendszeresíthető bevallási, bejelentési nyomtatványok tartalmáról szóló 35/2008. 

(XII.31.) PM rendelet 9. melléklete szerinti nyomtatvány kitöltésével és Alcsútdoboz község 

jegyzőjéhez történő benyújtásával teljesíti. 

 

6. Díjkedvezmények és mentességek esetei 

 

6.§ (1) A talajterhelési díj 50%-ának megfelelő kedvezményben részesül az a lakóingatlant 

életvitelszerűen használó természetes személy, akinek háztartásában az egy főre eső havi 

jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át.  

(2) A kérelemhez csatolni kell a kérelmező és háztartásában élő családtagjai 

jövedelemviszonyairól szóló, a jövedelem típusának megfelelő igazolást. 

(3) A jövedelem igazolható: 

a) munkabérből származó jövedelem esetén, a munkáltató által kiállított 

igazolással, 



b)  amennyiben az adott hónapban 13. havi munkabér, illetve más jogcímen egy-

egy többletjuttatás is kifizetésre került, annak összegét a havi munkabértől 

elkülönítve kell feltüntetni 

c) munkanélküli ellátás esetén a munkaügyi kirendeltség által kiállított 

igazolással,  

d) nyugdíj, illetve nyugdíjszerű ellátás esetén, a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság 

által a tárgyév elején megküldött elszámolási lappal, vagy a megelőző 

hónapban kifizetett ellátást igazoló szelvényével, és a nyugdíjas igazolvány 

fénymásolatával, 

e) családtámogatási ellátások esetén a kérelem benyújtását megelőző hónapban 

folyósított ellátást igazoló szelvényével vagy a kifizető szerv igazolásával, 

amennyiben az ellátás nem szerepel a Magyar Államkincstár Szociális 

Ellátások Nyilvántartási rendszerében, 

f) őstermelők esetén a bevételről vezetett dokumentum fénymásolatával, illetve a 

Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz (a továbbiakban: NAV) benyújtott személyi 

jövedelemadó bevallással, továbbá támogatás esetén a támogatás összegéről 

szóló igazolással, 

g) vállalkozásból származó jövedelem esetén a NAV igazolásával, továbbá az 

adóbevallással nem lezárt időszakra vonatkozóan a jövedelemről szóló 

könyvelői igazolással,  

h) egyszerűsített foglalkoztatásban végzett munka esetén a havi átlagos nettó 

jövedelemre vonatkozó, a NAV által kiállított igazolással, vagy szerződéssel, 

i) tartásdíj esetén a ténylegesen felvett tartásdíjról szóló irattal (elismervény, 

postai feladóvevény stb.) és a szülők közötti egyezséget tartalmazó közokirattal, 

vagy a teljes bizonyító erejű magánokirattal, illetve a tartásdíj 

megállapításáról szóló jogerős bírói ítélettel, állam által megelőlegezett 

gyermektartásdíjról a gyámhivatal határozatával, 

j) ösztöndíj esetén az ösztöndíjat folyósító intézmény igazolásával, 

k) jövedelemmel nem rendelkező személyek esetén a munkaügyi kirendeltség 

igazolása arról, hogy a támogatást igénylő személy és nagykorú családtagja 

regisztrált munkanélküli és támogatásban nem részesül, vagy 

l) az a.)-j.) pontokba nem tartozó jövedelmek esetén egyéb, a jövedelem 

típusának megfelelő igazolással. 

 

7. Eljárási szabályok 

 

7.§ Kibocsátó a mentességek, kedvezmények igénybevételére való jogosultságáról a 

bevallással egyidejűleg e rendelet 5. melléklete szerinti nyomtatvány kitöltésével, az abban 

meghatározott igazolások csatolásával nyilatkozik.  

 

8. A talajterhelési díj befizetése 

 

8.§ Kibocsátó a talajterhelési díjat a bevallással egyidejűleg készpénz-átutalási megbízással, 

vagy/és banki átutalással Alcsútdoboz Település Önkormányzat Környezetvédelmi Alap 

megnevezésű 11736020-15727031-10500532 számú számlájára fizeti be. 

 

9. A talajterhelési díjjal kapcsolatos adatszolgáltatás 

 

9.§ (1) Az Alcsútdoboz község közigazgatási területén ivóvíz közszolgáltatást ellátó közüzemi 

víz- és csatornaszolgáltató a tárgyévet megelőző évi 

a) a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára rá nem kötött ingatlanokról, 



b) a közcsatornára történő év közbeni ingatlan rákötésekről és azok időpontjáról,  

c) vízfogyasztásukról,  

d) locsolási célú felhasználásukról, ha locsolási vízmérővel rendelkeznek 

ingatlanonkénti bontásban tárgyév március 1. napjáig adatot szolgáltat A Felcsúti Közös 

Önkormányzati Hivatal jegyzőjének. 

(2) Az Alcsútdoboz község közigazgatási területén nem közművel összegyűjtött háztartási 

szennyvíz elszállítását végző közszolgáltató a tárgyévet megelőző évben elszállított szennyvíz 

mennyiségéről ingatlanonkénti bontásban tárgyév március 1. napjáig adatot szolgáltat a 

Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjének. 

(3) A talajterhelési díj megállapításával összefüggő személyes adatokat a kibocsátó 

azonosítására, a bevallások ellenőrzésére használja fel az önkormányzati adóhatóság. 

 

10. A talajterhelési díjjal kapcsolatos ellenőrzés 

 

10.§ A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője a kibocsátók által benyújtott 

bevallásokat, teljesített befizetéseket az adatszolgáltatók által szolgáltatott adatok, valamint a 

kibocsátó által csatolt a mentességek, kedvezmények igénybevételére jogosító iratok alapján 

az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben foglaltak szerint ellenőrzi.  

 

11. A környezetvédelmi alapról 

 

11.§ (1) Alcsútdoboz Település Önkormányzat környezetvédelmi alapot hoz létre. 

(2) A talajterhelési díj a környezetvédelmi alap bevételét képezi. 

(3) A talajterhelési díjból származó bevételt az önkormányzat a Ktd. 21/B. § (2)-(3) 

bekezdésében meghatározott célokra használja fel. A felhasználásról a költségvetés 

elfogadásával egyidejűleg rendelkezik. 

 

12. Hatálybalépés 

 

12.§ (1) Ez a rendelet 2016. január 1-én lép hatályba. 

(2) Hatályát veszti a talajterhelési díjról szóló 12/2004. (VII.1.) önkormányzati rendelet. 

 

Alcsútdoboz, 2015. ___________ hó ___ nap 

     Tóth Erika Dr. Sisa András 

   polgármester           jegyző 

 

A rendelet kihirdetve: 

Alcsútdoboz, 2015. november 

 

  

Dr. Sisa András 

   jegyző 


