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12/2005. (III. 01.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre
Önkormányzati rendelet
A talajterhelési díj helyi szabályairól szóló, 39/2004. (VIII. 31.) Budapest
XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelet
módosításáról
A környezetterhelési díjról szóló, a 2004. évi CI. törvénnyel módosított 2003. évi
LXXXIX. törvény – a továbbiakban: Törvény - 21/A. § (2) bekezdésében, valamint a 26. §
(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat
Képviselő-testülete a talajterhelési díj helyi szabályairól szóló 39/2004. (VIII. 31.) sz.
önkormányzati rendeletet – a továbbiakban: Rendelet - az alábbiak szerint módosítja.
1. § A Rendelet 2. §-a az alábbiak szerint módosul:
„A talajterhelési díjfizetési 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. § A Rendelet 3. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„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-, klorid-tartalom egyik komponens tekintetében sem haladja meg
20%-kal a 2005. évben, illetve a közcsatorna üzembe helyezését követő hónapban végzett
alapállapot-felmérés keretében mért értékeket. A felmérés eredményét a kibocsátó köteles öt
évig megőrizni és ellenőrzés esetén az adóhatóság rendelkezésére bocsátani.”
3. § A Rendelet 3. § (2) bekezdése hatályát veszti, a 3. § (1) bekezdésének számozása pedig
3. §-ra módosul:
4. § A Rendelet 6. § b) pontja az alábbiak szerint módosul:
„2005-ben a 20%-át,”
5. § A Rendelet 8. § (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó
talajterhelési díjat a kibocsátónak kell megállapítania, bevallania és megfizetnie (önadózás) a
tárgyévet követő év március 31-éig.”
6. § A Rendelet 8. § (5) bekezdésének a) pontja az alábbiak szerint módosul:
„a szolgáltatott, vagy egyedi vízbeszerzés esetében a méréssel igazolt felhasznált, illetve
mérési lehetőség hiányában az átalány alapján meghatározott víz mennyiségéről m3-ben
megjelölve,”
7. § A Rendelet 8. § (5) bekezdésének b) pontja hatályát veszti, egyúttal c) pontjának
jelölése b) pontra változik.
8. § A Rendelet az alábbi címmel és 9. §-sal egészül ki:
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„A Talajterhelési díj egységdíjának mértéke és számításának szabályai
„9. § (1) A talajterhelési díj egységdíjának mértéke: 120 Ft/m3.
(2) A talajterhelési díj számításának részletes szabályait a Törvény 3. számú melléklete
határozza meg.”
9. § A Rendelet 9. §-ának számozása 10. §-ra, 9. § 3. pontja az alábbiak szerint módosul:
„A talajterhelési díj alapja (A) a szolgáltatott, vagy egyedi vízbeszerzés esetében a
méréssel igazolt felhasznált, illetve mérési lehetőség hiányában az átalány alapján
meghatározott víz mennyisége, (Vm) csökkentve a külön jogszabály szerinti locsolási célú
felhasználásra figyelembe vett víz (Lo) mennyiségével. A Törvény 26.§ (4) bekezdése
alapján az átalány számításának alapja a közszolgáltató által meghatározott átalánydíj.”
10. § A Rendelet 10. §-ának számozása 11. §-ra változik.
11. § A Rendelet 8. § (8) bekezdésének a „Polgármesteri Hivatal Adócsoportjánál”
szövegrésze a „Polgármesteri Hivatal Adóügyi Irodájánál”-ra változik.
Záró rendelkezések
12. § A jelen rendelet 2005. március 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit az ezt megelőzően, a
talajterhelési díjra vonatkozóan benyújtott bevallásokra és kérelmekre is alkalmazni kell.
Budapest, 2004. február 24.
Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna s.k.
jegyző

Dr. Mester László s.k.
polgármester

Á LTALÁNOS 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: Törvény), amely 2004. július 1-jén lép hatályba – háromféle környezetterhelési díjat vezetett be. A
levegőterhelési és a vízterhelési díjjal kapcsolatos adóztatási feladatokat az állami adóhatóság
és szervei látják el.
A talajterhelési díjjal kapcsolatos adóztatási feladatok ellátása azonban kettéválik: az ún.
vízjogi engedély alapján végzett tevékenységhez kapcsolódó feladatokat az állami
adóhatóság és szervei látják el, 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.
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A Törvényt 2005. január 1-jei hatályba lépéssel módosította a 2004. évi CI. törvény, s e
módosítással kellett összhangba hozni önkormányzati rendeletünket.
A Törvény 11. § (1) bekezdése: „A talajterhelési díjfizetési 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.” – 2005. január 1-jétől hatályos
szövege.
A Törvény önkormányzati rendeletalkotásra az alábbi kérdésekben adott, illetőleg ad
felhatalmazást:
„13.

§ (1) Díjkedvezményt vehet igénybe, illetve nem terheli díjfizetési kötelezettség azt a
lakossági kibocsátót, akit az illetékes települési önkormányzat - a fővárosban a kerületi
önkormányzat - rendelete rászorultsági alapon díjkedvezményben részesít, illetve mentesít a
díjfizetési kötelezettség alól.” A törvény e rendelkezése 2005. január 1-jétől hatályát
veszttette, tehát további díjkedvezmény, mentesítés nem adható.
„26. § (4) Felhatalmazást kapnak a települési önkormányzatok, hogy rendeletben állapítsák
meg a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó
talajterhelési díjjal kapcsolatban a 12. §-ban meghatározott átalány megállapításának
szempontjait, valamint a 21/A. §-ban meghatározottakat.” – 2005. január 1-jétől a
törvénymódosítás hatályos szövege.
„21. § (2) A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez
kapcsolódó talajterhelési díjjal kapcsolatos adatszolgáltatási és eljárási szabályokat a
települési önkormányzat - fővárosban a kerületi önkormányzat - rendeletben állapítja meg.”
2005. január 1-jétől erre nincs felhatalmazás, mivel e rendelkezés hatályát vesztette.
„21/A. § (2) A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez
kapcsolódó talajterhelési díjjal kapcsolatos megállapítási, bevallási, befizetési, ellenőrzési,
adatszolgáltatási, eljárási szabályokat, valamint a díjkedvezmények és mentességek eseteit a
települési önkormányzat - a fővárosban a kerületi önkormányzat - rendeletben állapítja meg.
A kibocsátó a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörhöz kapcsolódó talajterhelési díjat az
önkormányzati rendeletben közzétett számla javára fizeti meg.” E felhatalmazás 2005. január
1-jétől hatályos.
RÉSZLETES INDOKOLÁS
Az 1-11. §-okhoz: A Törvényt 2005. január 1-jei hatályba lépéssel módosította a 2004. évi
CI. törvény, s e módosítással kellett összhangba hozni önkormányzati rendeletünket. A
Törvény módosításának szövegét beemeltük a helyi önkormányzati rendeltünkbe. (1., 2., 4.,
5., 6., 8., 9. §-ok). A 3., 7., 10. §-ok a hatályukat vesztő rendelkezéseket, illetve a
paragrafusok, bekezdések sorszámának megváltozását tartalmazzák.
A 12. §-hoz: A jogalkotásról szóló törvény előírásainak megfelelően a rendelet hatályba
lépésének pontos idejét meg kell határozni.
Budapest, 2004. február 24.
Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna s.k.
jegyző

Dr. Mester László s.k.
polgármester
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A rendelet kihirdetésének dátuma: 2005. március 01.
Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna
jegyző

