
Marcalgergelyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

4/2009.(III.18.) rendelete 

a talajterhelési díj helyi szabályairól  
 

 

Marcalgergelyi község Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. 

évi LXXXIX. sz. törvény 21/A. §. (2) bekezdésében és a 26. §. (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás 

alapján a következőket rendeli: 

 

I . Fejezet 

 

ÁLTALÁNOS RENDEKEZÉSEK 

 

A rendelet célja 

 

1. §. 

A rendelet célja, hogy a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 

(továbbiakban: Kvt.) 60. §.-ának rendelkezéseivel összhangban elősegítse a környezetbe történő 

anyagkibocsátás csökkentését, 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: a környezetet igénybe vevő, terhelő, veszélyeztető, 

illetőleg szennyező természetes és jogi személyekre, jogi személységgel nem rendelkező szervezetekre 

(továbbiakban: kibocsátó). 

(2)  A talajterhelési díj fizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki a műszakilag 

rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá, és a helyi vízgazdálkodási hatósági, illetve vízjogi 

engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelvezetést, ideértve az egyedi zárt szennyvíztározót is, 

alkalmaz. (A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. tv. 11. §. (1)) 

(3) Nem terheli díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót, aki külön jogszabályok szerint 

egyedi szennyvíz-elhelyezési 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 közcsatorna üzembe 

helyezését követő hónapban (2009. májusban) végzett alapállapot-felmérés keretében mért értékeket. 

A felmérés eredményét a kibocsátó köteles öt évig megőrizni és ellenőrzés esetén az adóhatóság 

rendelkezésére bocsátani. (A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. tv. 11. §.(2)) 

 

II . Fejezet 

 

TALAJTERHELÉSI DÍJ 

 

3. §. 

 (1) A kibocsátó a talajba juttatott szennyvíz után talajterhelési díjat köteles fizetni. A helyi 

vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjat a 

kibocsátónak (önadózással) kell megállapítania, bevallania és megfizetnie. 

(2) A kibocsátónak, az önadózással megállapított talajterhelési díjról, az erre a célra 

rendszeresített nyomtatványon, az adóévet követő március 31.-ig, az önkormányzati adóhatósághoz 

bevallást kell adnia. 

(3) A díjfizetési kötelezettség a kibocsátót 2009. augusztus 1.-től terheli.
7 
  

(4) A kibocsátó díjfizetési kötelezettsége megszűnik, ha a településen a 

környezetterhelő anyag kibocsátást bármilyen okból megszűnteti. (Pl.: ingatlan átruházás, 

közcsatorna hálózatra való rákötés, stb.)  

http://www.opten.hu/cgi-bin/loadpage.cgi?dest=@T203&lang=&t2string=%5e%5etyear=2003%5e%5etnum=89%5e%5etemitter=1%5e%5ettype=!144,!145%5e%5eleval=%5e%5eteu=0%5e%5etsindex=1%5e%5eteindex=50&tutf8=4&twhich=552#7#7
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a)   Ha a kibocsátó személyében, ingatlan átruházás miatt következik be változás, 

akkor a változás időpontjaként a Szolgáltatóhoz való bejelentés időpontját, ennek hiányában 

az (adás-vételi-, ajándékozási-, bérleti stb.) szerződés aláírásának időpontját kell irányadónak 

tekinteni. 

b)  Ha a kibocsátás azért szűnik meg, mert a kibocsátó a közcsatorna hálózatra 

rákötött, akkor a változás időpontjaként a Szolgáltatóhoz való bejelentés (igazolt) időpontját, 

ennek hiányában az (adás-vételi-, ajándékozási-, bérleti stb.) szerződés aláírásának időpontját 

kell irányadónak tekinteni.  
(5) A kibocsátó a tárgyévet követő év március 31-éig a tárgyévi tényleges kibocsátás 

alapján számított díjat köteles megfizetni.  

(6) A kibocsátó a talajterhelési díjat a Marcalgergelyi község Önkormányzata 

talajterhelési díj számla javára fizeti be. 

(7)  A kibocsátó köteles olyan nyilvántartást vezetni, amelyből a díjfizetés alapja, valamint 

mértéke telephelyenként megállapítható. 

(8) Nem terheli díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót, akinél a közcsatorna kiépítésre 

került, de műszakilag - az ivóvízellátást és szennyvízcsatorna szolgáltatást nyújtó szolgáltató igazolása 

szerint - nem áll számára rendelkezésre. 

 

4. §. 

 (1) 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 kibocsátott szennyvíz mennyisége. 

(3) A talajterhelési díj egységdíjának mértéke: a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi 

LXXXIX. tv. 12. §. (3) és 27. §. (1) bekezdésben meghatározott mértékű. 

(4) A település közigazgatási területére vonatkozó, a felszín alatti víz állapota 

szempontjából megállapított területérzékenységség - a 27/2004. (XII.25.) KvVM. rendelet alapján: 

Érzékeny terület. Ennek megfelelően a területérzékenységi szorzó: 1,5.  

(5) A talajterhelési díj számításának részletes szabályait a környezetterhelési díjról szóló 

2003. évi LXXXIX. tv. 3. számú melléklete határozza meg. 

(6) Csökkenteni kell a díjfizetés alapját azzal a számlával igazolt mennyiséggel, amelyet a 

kibocsátó szennyvíztárolójából, az arra feljogosított szervezettel szállíttat el, amely a folyékony 

hulladék jogszabályi előírások szerinti elhelyezését igazolja. 

 

5. §. 

A 4. §. (2) bekezdés szerinti díjfizetés alapjául szolgáló mennyiség meghatározása: 

a) Elsősorban a felhasznált közüzemű víz mennyiségét kell figyelembe venni. 

b) Egyedi vízbeszerzés esetében amennyiben a felhasznált víz mennyisége méréssel igazolt – a 

mért mennyiséget kell figyelembe venni. 

 

c) Amennyiben a kibocsátó a közüzemű víz helyett más olyan vízvételi lehetőséget használ, akár 

részben vagy egészben, amelynek fogyasztását méréssel igazolni nem tudja, a talajterhelési díj alapjául 

szolgáló kibocsátott szennyvíz mennyiségét átalány figyelembevételével kell meghatározni. Az 

átalány számításánál a lakásban lakók számát és vízfogyasztásként 80 l/fő/nap kibocsátási 

mennyiséget kell figyelembe venni. 

 

6. §. 

Az önkormányzati adóhatóság a bevallásban szereplő adatokat a körjegyző útján ellenőrizheti. 

 

           

III. Fejezet 

 

MENTESSÉGEK, KEDVEZMÉNYEK 

 

7. §. 

(1) Kérelemre mérsékelendő a díjfizetési kötelezettsége annak a kibocsátónak, akinél az 

egy főre jutó jövedelem nem haladja meg 
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a) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, 

b) egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 1,25-szeresét. 

A mérséklés mértéke a talajterhelési díj 25 %-a.  

(2) A kérelmek, elbírálása a polgármester hatásköre. 

(3) Az 1. számú melléklet szerinti kérelem folyamatosan, legkésőbb a tárgyévet követő 

február 15-ig nyújtható be a Körjegyzőségen, melyet évente meg kell újítani 

(4) Amennyiben a kérelmező mérséklésre jogosult, a mérséklés a teljes adóévre 

megilleti a kérelmezőt 
(5) Nem adható mentesség, illetve nem nyújtható mérséklés annak a személynek, akinek 

talajterhelési díjhátraléka van. 

(6) A mentességet, mérséklést meg kell szüntetni, ha jogosultságot kizáró körülmény 

következik be. 

 

8. §. 

(1) A 7. §. (2) bekezdésében meghatározott egy főre jutó jövedelem igazolása: 

- önadózónál az előző év adóbevallásának  másolatával, 

- munkaviszony estén a munkáltató által kiadott, utolsó három havi nettó átlagkeresetet 

tartalmazó igazolással, 

- a fizetett, illetve kapott tartásdíjat a jogerős ítélet (egyezség) másolatával, ennek hiányában az 

igénylő büntetőjogi felelőssége mellett tett nyilatkozatával, 

- nyugdíjas esetében az utolsó havi nyugdíjas szelvénnyel történik. 

(2) Elvált szülők esetében a kiskorú(ak)nak a saját háztartásban történő nevelését, 

gondozását igazolni a kiskorú gyermek(ek) elhelyezéséről szóló jogerős ítélet (egyezség, családba 

fogadásról szóló határozat) másolatának csatolásával kell.  

(3) Az iskola igazolása szükséges a kérelmezővel közös háztartásban élő gyermek 

- nappali tagozatos tanulói, vagy hallgatói jogviszonyáról,  

- az intézmény által a tanuló vagy hallgató részére folyósított ösztöndíj összegéről. 

 (4) A  mentességek , mérséklés elbírálása során a közigazgatási hatósági eljárás és 

szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 

IV. Fejezet 

 

A DÍJ MEGFIZETÉSE 

 

9. § . 

 (1) A kibocsátó bevallását az önkormányzati adóhatóság feldolgozza. 

(2) A díj megfizetésére, az ehhez kapcsolódó jogkövetkezményekre, a megállapításhoz és 

a beszedéshez való jog elévülésére, valamint a végrehajtására és e rendeletben nem szabályozott 

eljárási kérdésekre a környezetterhelési díjról, az adózás rendjéről szóló törvény rendelkezéseit kell 

alkalmazni. 

(3) Szünetel a fizetési kötelezettség az után az ingatlan után, amelyet nem használnak és 

ezt a tényt az adóhatóságnak bejelentik. 

 

10. §. 

(1) Adatszolgáltatási kötelezettség terheli a Szolgáltatót minden év január 31-ig, a 

tárgyévet megelőző évben a rendelet hatálya alá tartozó ingatlanoknak szolgáltatott víz mennyiségéről. 

(2) Az önellátó vízhasználó ugyancsak az (1) bekezdés szerinti időpontig köteles 

adatszolgáltatást teljesíteni 

(3) Az önellátó vízhasználó adatszolgáltatását a jelen rendelet 2. számú melléklet szerint  

köteles teljesíteni. 

(4) A (3) bekezdés szerinti adatszolgáltatás hiányában az adóhatóság a lakónyilvántartás 

adatai és az 5. §. c) pont szerinti átalánymennyiség figyelembevételével jogosult és köteles az önellátó 

vízhasználó fizetési kötelezettségét megállapítani. 

(5) Amennyiben az átalány számításánál a lakásban lakók száma év közben változik - a 

lakók egy tizedesig számolt éves átlaglétszámával - kell a bevallást elkészíteni. 
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V. Fejezet 
 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

11. §. 

(1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép életbe, azzal, hogy rendelkezéseit 2009. 

augusztus 1. napjától kell alkalmazni. 

(2)  A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik. 

(3) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 

2006/123/EK irányelvének figyelembevételével készült és azzal összeegyeztethető szabályozást 

tartalmaz. 

  

 

Marcalgergelyi, 2009. március 17. 

 

 

 Léránt Károlyné Vadas László 

 polgármester körjegyző 

  címzetes főjegyző 
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1. számú melléklet 

Kérelem talajterhelési díjfizetés alóli mentességre, kedvezményre 

 

 

 

A./ SZEMÉLYI ADATOK 

 

1./ A kérelmező neve: …………………………………………………………..………… 

leánykori neve:……………………………………………………………………………..          

anyja neve:…………………………………………………………………………………. 

születési helye, ideje:………………………………………………………………………. 

2./ Bejelentett lakóhelyének címe: ……………………………………………………….. 

3./ Tartózkodási helyének címe: ………………………………………………………….. 

4./ Ha a kérelmező nem cselekvőképes, a törvényes képviselő neve: …………………….. 

     …………………………………………………………………………………………... 

5./ A törvényes képviselő bejelentett lakóhelyének címe: ………………………………… 

6./ Az igénylővel egy háztartásban élő közeli hozzátartozók száma: ……………………fő. 

7./ A 6.pontban szereplő közeli hozzátartozók adatai: 

Név   Születési év  Az igénylőhöz fűződő rokoni kapcsolat 

a./ ……………………… ……………….. ………………………………………… 

b./ ……………………… ……………….. ………………………………………… 

c./ ……………………… ……………….. ………………………………………… 

d./ ……………………… ……………….. ………………………………………… 

e./ ……………………… ……………….. ………………………………………… 

f./ ……………………… ……………….. ………………………………………… 

g./ ……………………… ……………….. ………………………………………… 

 

B./ JÖVEDELMI ADATOK: 

Forintban 

A jövedelmek típusai Kérelmező Közeli hozzátartozók jövedelme Össze- 

sen jövedelme a) b) c) d) e) f) g) 

 1.  Munkaviszonyból, 

munkavégzésre irányuló egyéb 

jogviszonyból származó 

jövedelem és táppénz 

                  

 2.  Társas és egyéni vállalkozásból 

származó jövedelem 

                  

 3.  Ingatlan, ingó vagyontárgyak 

értékesítéséből, vagyoni értékű 

jog átruházásából származó 

jövedelem 

                  

 4.  Nyugellátás, baleseti 

nyugellátás, egyéb nyugdíjszerű 

ellátások 
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 5.  A gyermek ellátásához és 

gondozásához kapcsolódó 

támogatások (GYED, GYES, 

GYET, családi pótlék, 

gyermektartásdíj stb.) 

                  

 6.  Önkormányzat és munkaügyi 

szervek által folyósított 

rendszeres pénzbeli ellátás 

(munkanélküli járadék, 

rendszeres szociális és nevelési 

segély, jövedelempótló 

támogatások stb.) 

                  

 7.  Föld bérbeadásából származó 

jövedelem 

                  

 8.  Egyéb (pl. ösztöndíj, 

értékpapírból származó 

jövedelem, kis összegű 

kifizetések stb.) 

                  

 9.  A család havi nettó jövedelme 

összesen 

                  

 

Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem: ..................................... Ft/hó. 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a KÉRELEMBEN közölt adatok a valóságnak 

megfelelnek. 

 

Dátum: ........................... 

 

 

........................................................... 

az ellátást igénylő,  

vagy törvényes képviselőjének aláírása 

 



 7 

2.számú melléklet 

Benyújtandó: …… év március 31.-ig                                         Postára adás vagy átvétel 

Marcalgergelyi Község napja:…............................. 

Önkormányzati Adóhatóságához                                                         

 

B E V A L L Á S 

a talajba kibocsátott szennyvíz mennyiségéről 

 

Marcalgergelyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének …/2009. (   .   .) rendelete alapján 

I. Önellátó vízfelhasználó neve: …….................................................................................. 

Születési helye: ................................................………………..ideje:………………….. ... 

Adóazonosító száma: ……………………………………. 

Lakcíme: …………………………….,  ………………..……………….u.......hsz 

II. A kibocsátó ingatlan azonosító adatai: 

     “Kibocsátó” ingatlan:  címe:   Marcalgergelyi,  ………………..……………….u. .......házszám 

                               helyrajzi száma: ……………………….területe: ……………….m2 

      Az ingatlan használatának jogcíme: (megfelelő aláhúzandó) 

tulajdonos,          haszonélvező,          bérlő,          szívességi használó,          egyéb 

Lakásban rendszeresen tartózkodók száma: …….fő 

      Lakás vízellátottsága: (megfelelő aláhúzandó) 

- csak az udvarban van vízvételi lehetőség,       a lakásban van vízvételi lehetőség, 

- közüzemi vízvételi lehetőség van, 

- közüzemi vízvételi és egyedi vízbeszerzési lehetőség is van, 

- egyedi vízbeszerzési lehetőség van. 

- A szennyvízgyűjtő jellemzője: (megfelelő aláhúzandó) 

- zárt szennyvíztározó 

- szikkasztó 

- az ingatlanon nincs szennyvízgyűjtési lehetőség 

III. Az ingatlanon keletkezett szennyvíz évi mennyisége: 

1.  mért szennyvíz mennyisége:             ….…..……m3 

2.  átalány alapján számított szennyvíz mennyisége: ….fő × 80 × 365 / 1000 =         ….…..……m3 

3. szennyvízszállításra feljogosított szervezet által igazoltan elszállított szennyvíz mennyisége   …………m3 

4. talajterhelési díj alapja (1 vagy 2 sor csökkentve a 3. sorral)     …..….…..m3 

5. talajterhelési díj mértéke ( ……….. Ft/m3 x 1,5 területérzékenységi szorzó)          ………. Ft/m3 

6  .Számított talajterhelési díj (4 sor x 5 sor)       ……………Ft  

7. Önkormányzat rendelete szerinti díjkedvezmény (egyedi kérelem és döntés alapján)   ……………Ft 

8. Fizetendő talajterhelési díj:        ……………Ft 

Kelt: ........................................................................ 

                                                                                     .......................................................... 

                                                                                                             aláírás 


