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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A helyi rendelettervezetet a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-ában foglaltaknak 
megfelelően eljárva az alábbiak szerint indokolom. 
 
Általános indokolás 
 
A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 21/A.§ (2) bekezdése szerint a 
„talajterhelési díjjal kapcsolatos megállapítási, bevallási, befizetési, ellenőrzési, adatszolgáltatási, 
eljárási szabályokat, valamint a díjkedvezmények és mentességek eseteit a települési önkormányzat 
… rendeletben állapítja meg”.  
 
A környezet túlzott terhelése, esetleges szennyezése, illetve ezeknek költségei, mérséklésének, 
elhárításának anyagi terhe többnyire nem az okozónál jelentkezik, hanem az egész társadalom 
számára jelent terhet. A tényleges használó, környezetterhelő valójában mentesül a csökkentés 
költségeinek viselésétől. Elengedhetetlen ezért egy olyan szabályozórendszer megalkotása, amely a 
környezet használóját teszi érdekeltté a terhelés csökkentésében. 
A környezet fokozódó használatával egyre sürgetőbbé válnak a megóvást és helyreállítást szolgáló 
intézkedések. A megvalósítás költségeit az állam nem tudja teljes mértékben felvállalni, indokolt 
tehát a környezethasználók bevonása is a finanszírozásba. 
 
A Képviselő-testület a talajterhelési díjról szóló 23/2013. (XI.11.) önkormányzati rendeletében 
rögzítette a helyi szabályokat. A Kormányhivatal felülvizsgálta a jelenleg hatályos rendeletet és 
jelzéssel élt a jegyző felé a rendelet módosítása érdekében. Mivel a rendelet felhatalmazást 
tartalmazó rendelkezése sem megfelelő és ezt módosítani nem lehet, így új rendelet megalkotása 
vált szükségessé a korábbi hatályon kívül helyezése mellett. 

A jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet alapján: 

55.§ (5)  Önkormányzati rendelet bevezető részének a megszövegezésekor az önkormányzat 
feladatköreként az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés megfelelő pontját, a helyi önkormányzatokról 
szóló törvénynek a feladatkört megállapító rendelkezését vagy más törvénynek a feladatkört 
megállapító rendelkezését kell feltüntetni. 

8. § (2) Nem lehet módosítani a jogszabály megjelölését, a rendelet bevezető részét, a hatályba 
lépett jogszabályi rendelkezés hatálybaléptető rendelkezését, valamint jogszabállyal - a fordítási 
hiba kivételével - a jogszabályban kihirdetett nemzetközi szerződés, a nemzetközi szerződéshez 
fűzött fenntartás, kifogás és nyilatkozat szövegét. 

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény szerint: 
32. § Fizetési kötelezettséget megállapító, fizetésre kötelezettek körét bővítő, a fizetési kötelezettség 
terhét növelő, a kedvezményt, mentességet megszüntető vagy korlátozó jogszabály kihirdetése és 
hatálybalépése között legalább 30 napnak el kell telnie. 
 
 
Konkrét változások a talajterhelési díjról szóló 23/2013. (XI.11.) önkormányzati rendelethez képest:  
-Felhatalmazást tartalmazó rendelkezés (Alaptörvényre is tartalmaz hivatkozást) 
-A díj mértéknek meghatározásánál pontosítása 
-díjkedvezmények és mentességeknél elírás korrigálása 
-adatszolgáltatási szabályoknál kikerül az ivóvíz vezeték meghibásodása következtében elszivárgott 
vízmennyiség éves m3-re vonatkozó adatközlés 

 

https://optijus.hu/optijus/lawtext/1-A0300089.TV?tkertip=4&tsearch=adat*&page_to=-1%23ws5
https://optijus.hu/optijus/lawtext/A1100425.ATV/tvalid/2014.2.25./tsid/lawrefk%2832%29B%281%29
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-az eljárási szabályokból kikerül az ellentmondásos szabályozás a díjfizetési kötelezettség kezdetére 
és megszűnésére vonatkozóan 
-az adózás rendjéről szóló törvény pontos megjelölése az eljárási szabályoknál 
 

Részletes indokolás 
 
1. §: A rendelet hatálya a környezetterhelési díjról szóló törvényben meghatározott kibocsátókra 
terjed ki, akik vonatkozásában a szabályozás előírásokat tartalmaz. 
 
2. §: A talajterhelési díj mértékének, a talajterhelési díj alapjának és az átalány megállapításának 
szabályai.  
A jogszabályban meghatározott talajterhelési díj egységdíjának mértéke 1200ft/m3, mely a 
rendeletben azért nincs számszerűen meghatározva, csak hivatkozva a törvény rendelkezésére, hogy 
az egységdíj esetleges változása esetén ne kelljen a rendeletet módosítani.  
Az átalány megállapításának szempontjait is szabályozni kell a rendeletben. 
 
3. §: Szociális alapon igénybe vehető díjkedvezmények és mentességek esetei. A települési 
önkormányzatnak lehetőséget biztosít a törvény, hogy a kedvezmények és mentességek eseteit 
rendeletében meghatározza.   
 
4. §: A talajterhelési díj bevallására és a díj alapjának csökkentésére vonatkozó szabályok. A 
környezetterhelési díjról szóló törvény előírása, hogy a bevallási kötelezettséggel kapcsolatos 
szabályokat rögzíteni kell. A törvény lehetőséget ad a talajterhelési díj alapjának csökkentésére.  
Itt kerül sor a talajterhelési díj beszedési számlaszámának meghatározására is, a törvény alapján 
ugyanis a kibocsátó a talajterhelési díjat az önkormányzati rendeletben közzétett számla javára fizeti 
meg. 
 
5. §: A talajterhelési díj megállapításához és ellenőrzéséhez szükséges adatok szolgáltatására 
vonatkozó szabályok. A közszolgáltató kötelessége, hogy ezeket az adatokat a települési 
önkormányzat rendelkezésére bocsássa.  
 
6. §: E szakasz tartalmaz rendelkezést a vízgazdálkodással kapcsolatos jegyzői hatósági hatáskör 
gyakorlására, illetve a további eljárási szabályok vonatkozásában is.  
 
7-8. §:  Hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezések. 
 

Előzetes hatásvizsgálat 
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján 

 
A rendelet-tervezet címe: 

 
PÁSZTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

…./2017. (.. . ..)  önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról 
 
Társadalmi-gazdasági hatása: A rendeletnek kifejezett társadalmi-gazdasági hatása nincs. 
 

 Költségvetési hatása: A költségvetésre közvetlen hatása nincs, a korábbi rendeletet váltja fel. 
 
A jogszabály környezeti és egészségi következményei 
Az új rendeletnek a korábbihoz képest újabb környezet és egészségi következményei nincsenek. 
 
A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: 

 



4 
 
Az eddigitől eltérő adminisztratív terheket nem ró a végrehajtókra. 
 
A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei: 
A rendelet megalkotására jogszabály kötelez. 
 
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: 
A jogszabály alkalmazásához, a végrehajtásához a tárgyi, személyi és pénzügyi feltételek 
rendelkezésre állnak. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendelet tervezetet megvitatni és elfogadni 
szíveskedjenek. 
 
Pásztó, 2017. augusztus 29. 

 
Dr. Gajdics Gábor 

jegyző 
 
 
 

 
 

PÁSZTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

…./2017. (.. . ..)  önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról  
 

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva, a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 
(a továbbiakban: Ktdt.) 21/A.§-ának (2) bekezdésében, valamint 26. §-ának (4) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 
 
 
 
 

A rendelet hatálya 
 

1. § 
A rendelet hatálya Pásztó Város közigazgatási területén a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi 
LXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ktd.) 11. § (1) bekezdésében meghatározott kibocsátókra terjed 
ki. 
 

A díj mértéke 
 

2. § 
 

(1)  Pásztó Város közigazgatási területén a talajterhelési díj mértéke a talajterhelési díj alapjának 
a területérzékenységi szorzónak és a Ktd. 12.§. (3) bekezdésében meghatározott 
egységdíjnak a szorzata. A területérzékenységi szorzó Pásztó Város közigazgatási területén 
1,5.  

 
(2)       A talajterhelési díj alapja a Ktd. 12. § (2) bekezdésében meghatározott víz mennyisége. 
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(3) Mérési lehetőség hiányában a talajterhelési díj alapját képező víz mennyiségét a 

közszolgáltató ÉRV Zrt. által a tárgyévet megelőző évre, a családi házas ingatlanok 
fogyasztói körére megállapított átlagos havi vízfogyasztás alapján kell meghatározni. 

 
 

Díjkedvezmények és mentességek 
 

3.§ 
 

(1) A 2.§ (1) bekezdésben meghatározott díjból 50%-os díjkedvezmény illeti meg a tárgyévben 
azt a kibocsátót, akinek a családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a 
mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegét.  

(2) Azok a természetes kibocsátók mentesülnek a talajterhelési díjfizetési kötelezettségek alól: 
 - akik 70. életévüket betöltött egyedülálló nyugdíjasok (egy fogyasztó esetén) és jövedelmük 

nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150%-át. 
 - azok a házaspárok (két fogyasztó esetén), akik közül az egyik személy betöltötte a 70. 

életévét és az egy főre eső jövedelmük nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj 
legkisebb összegét. 

 
(3) A díjkedvezmény a rendelet 1. mellékletét képező bevallásban érvényesíthető. 
 

 
Bevallási kötelezettség 

 
4.§ 

 
 (1)  A bevallást a kibocsátónak az adóhatóság által rendszeresített, az 1. melléklet szerinti 

nyomtatványon kell teljesítenie a tárgyévet követő év március 31-éig. 
 
(2)     A talajterhelési díjat a kibocsátónak önadózás keretében kell megfizetnie Pásztó Városi 

Önkormányzat 11741024-15450827-03920000 számú talajterhelési díj beszedési számlájára. 
 
(3) A bevalláshoz – amennyiben a kibocsátó kedvezményt kíván igénybe venni, illetve 

csökkenteni a díj alapját – az alábbi dokumentumokat kell csatolni: 
  

a) szennyvíztárolóból elszállított szennyvíznek a szállító által kiadott számla másolatát, 
b) locsolási célú felhasználásnál a szolgáltatóval kötött szerződés másolatát 
c) a kedvezményre jogosultság megállapítását igazoló dokumentumokat. 
 

(4) Ha a kibocsátó több ingatlannal, vagy telephellyel rendelkezik, bevallásában az adatokat 
ingatlanonként, telephelyenként kell feltüntetnie. 

 
 

Adatszolgáltatási szabályok 
 

5.§ 
 

(1)  A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó 
adatszolgáltatást az illetékes szolgáltató (jelenleg az ÉRV Zrt.) a tárgyévet követő év február 
15-ig teljesíti. 
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(2) A szolgáltatónak a csatornára való rácsatlakozók köréről, valamint a kibocsátók körében 

történt változásról július 30-ig, illetve a tárgyévet követő év február 15-ig adatot kell 
szolgáltatnia. 

 
(3)  A közszolgáltató az önkormányzati adóhatóság megkeresésére köteles 15 napon belül, 

díjmentesen, a nyilvántartása alapján adatot szolgáltatni  
a) a szolgáltatott víz m3-ben megjelölt éves mennyiségéről, 
b) az állami tulajdonú víziközmű igénybevételével összefüggő locsolási kedvezményről 
szóló, 8/2000. (X. 18.) KöViM rendelet alapján locsolásra felhasznált víz m3-ben megjelölt 
mennyiségéről, 
c) az önkormányzati adóhatóság részére a kibocsátó személyének megállapításához 
szükséges adatokról, 
d) adott ingatlan esetében a csatornahálózatra való rákötés időpontjáról. 

 
 

Eljárási szabályok 
 

6. § 
 

(1) A talajterhelési díjfizetési kötelezettség a vízvezeték-hálózatra történő rácsatlakozás napján 
kezdődik. 

 
(2) A talajterhelési díjfizetési kötelezettség megszűnik a vízvezeték-hálózatról történő 

vízfogyasztás megszüntetése napján, valamint a közcsatorna-hálózatra történő rákötés 
napján. 

 
(3) A jegyző vízgazdálkodással kapcsolatos hatósági hatáskörét a vízgazdálkodási hatósági 

jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996 (V. 22.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése rendezi. 
             
(4) A talajterhelési díj megfizetésére, bevallására ellenőrzésére vonatkozó további eljárási 

szabályok tekintetében a Ktd. és az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 
rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 
Záró rendelkezések 

 
7.§ 

 
Ez a rendelet 2017. október 1-jén lép hatályba. 
 

8. § 
 

Hatályát veszti Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a talajterhelési díjról szóló 
23/2013. (XI.11.) önkormányzati rendelete. 
 
 
Pásztó, 2017….. 
 
 
 
  Dömsödi Gábor     Dr. Gajdics Gábor 
  polgármester                 jegyző 
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