
EGYSÉGES SZERKEZETBEN 

(3/2015 (II.12) RENDELETTEL MÓDOSÍTVA)  

 FOKTŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

16/2004. (XII.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

a talajterhelési díjról 
 

Foktő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról, szóló 1990. évi LXV. tv. 

16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi 

LXXXIX. tv. (továbbiakban: Ktdt.) 13. § (1) 20. § (2) valamint a 26. § (4) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja: 

 

1.§ 

Rendelet célja 

(1) A rendelet célja a környezet és természet védelme, terhelésének mérséklése, a 

környezethasználóknak a környezet, és a természet megóvását szolgáló tevékenységre 

való  ösztönzése. valamint a környezet és természetvédelem költségvetési forrásainak biztosítása. 

 

2.§ 

Rendelet hatálya 

(1) A rendelet személyi hatálya kiterjed arra a környezethasználóra (továbbiakban: kibocsátóra) aki 

Foktő belterületén a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá és vízgazdálkodási 

hatósági, illetve vízjogi engedélyezés alapján szennyvízelhelyezést alkalmaz. 

(2) Rendelet tárgya hatálya kiterjed a szennyvízelhelyezés során a talajterhelést előidéző 

kibocsátásra. 

 

3.§ 

Díjfizetési kötelezettség besorolás, megszűnés, adatszolgáltatási és eljárási szabályok 

(1) A kibocsátó a talajterhelés díjfizetési kötelezettségérő évente a tárgyévet követő év március 31.-ig 

tesz bevallást az önkormányzat adóhatóságának az arra rendszeresített nyomtatványon. (lásd 1. sz. 

melléklet) 

(2) A jegyző megkeresése alapján vízszolgáltató minden év január 31.-ig közli azon ingatlanok és 

kibocsátók adatait (név, lakcím, vízmennyiség), amelyek a talajterhelési díj megfizetésére 

kötelezettek. Továbbá köteles adatot szolgáltatni: 

 a kibocsátók részére az előző évben szolgáltatott az ivóvízvezeték meghibásodása következtében 

elszivárgott, valamint a locsolási célú felhasználásra figyelembe vett vízmennyiségről. 

 A közcsatornára való rákötésről a rákötést követő hó 5. napjáig. 

(3) Folyékony hulladék elszállítására feljogosított szolgáltató köteles adatot szolgáltatni az 

önkormányzat részére a kibocsátók szennyvíztárolójából az előző évben elszállított folyékony hulladék 

mennyiségéről minden év február 28.-ig köteles igazolni, hogy az elszállított folyékony hulladékot 

(szippantott szennyvizet) a jogszabályok előírások szerint helyen és módon helyezte el. 

(4) Az önkormányzat adóhatósága a talajterhelési díj megállapításával összefüggő személyes adatok 

a kibocsátó azonosítására bevallások ellenőrzésére használhatja fel. 

(5) A kibocsátó a negyedévi díjelőleget a negyedév utolsó napjáig fizeti meg a tárgyévet megelőző és 

tényleges kibocsátásai alapján fizetett teljes díj negyedének megfelelő összegben. 



(6) A kibocsátó a tárgyévet követő év március 31.-ig a tárgyévi tényleges kibocsátás alapján számított 

számított díj és az (5) bekezdés alapján befizetett díjelőleg különbözetét megfizeti, illetve a túlfizetés 

összegét beszámítja vagy visszaigényli. 

(7) A kibocsátót terhelő talajterhelési díj mértékét az önkormányzat adóhatósága fizetési 

meghagyásában állapítja meg. A talajterhelési díjat a Foktő Önkormányzat talajterhelési díj beszedési 

számla javára kell befizetni. Az így rendelkezésre álló összeget a negyedévet követő hó 10. napjáig az 

önkormányzat Környezetvédelmi Alapjára kell átutalni. 

(8) A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörébe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó 

talajterhelési díj a Környezetvédelmi Alap bevételét lépezi és ezt az önkormányzat a talaj, valamit a 

felszín alatt víz mennyiségi, minőségi védelmére használhatja fel. 

(9) A bekezdés szerint felhasználásának minősül különösen a csatornázás, a szennyvíztisztítás, 

vízbázis védelme, a tartós környezetkárosodások kármentesítése, a potenciális és tényleges 

szennyező források szennyezésének megelőző illetve utólagos műszaki védelme. 

(10) A kibocsátó díjfizetési kötelezettsége azzal a nappal szűnik meg amely napon: 

a)   a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára ráköt 

b)   a vízszolgáltatás igénybevitele a Kalocsavíz Kft. igazolása szerint megszűnt. 

(11) A talajterhelési díj megfizetésére bevallására. az ehhez kapcsolódó jogkövetkezményekre, a 

megállapításhoz és beszedéséhez való jog elévülésére, pénzügyi ellenőrzésére, valamint 

végrehajtására Ktdt-ben nem szabályozott kérdésekben az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv. 

rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 

4.§ 

Talajterhelési díj mértéke 

(1) A talajterhelési díj mértékét a talajterhelési díj alapján, az egységdíj, valamint a területérzékenységi 

szorzó határozza meg. 

(2) A talajterhelési díj alapja a szolgáltatott víz mennyisége a csökkentve az ivóvízvezeték 

meghibásodása következtében elszivárgott illetve külön jogszabály szerint besorolási célú 

felhasználására figyelembe vett vízmennyiséggel. 

(3) 

(4) 

(5) A talajterhelési díj alapja csökkenthető azzal a számlákkal igazolt mennyiséggel, amelyet a 

kibocsátó szennyvíztárolójából olya, arra feljogosított szervezettel szállítat el, amely a folyékony 

hulladék jogszabályi előírások szerint elhelyezését igazolja. 

 

5.§ Mentesség és díjkedvezmény 

(1) Mentes a talajterhelési díj megfizetése alól az a kibocsátó: 

a)   aki a közműves vízellátásra nem kötött rá, vagy ingatlanán belül nincs fürdőszoba, WC, konyhai 

csap nincs kialakítva,vagy 

b)   aki 70 éven felüli egyedülálló ingatlantulajdonos,vagy 

c)   akinél a szennyvízcsatorna-hálózatra történő rácsatlakozás műszakilag megvalósítható, de a 

beruházás az ingatlan és a gerincvezeték szintkülönbsége következtében házi átemelő szivattyú 

beépítését igényli és a rákötési kérelem benyújtásáig a telekhatárig nem került kiépítésre a házi 

bekötővezeték,vagy 

d)   aki a méréssel igazolt éves vízfogyasztása nem haladja meg a 20 m3-t. 

(2) Mentes a talajterhelési díj megfizetése alól a szennyvízdíj összegének 150%-án felüli összeg 

mértékéig az a kibocsátó ahol a háztartás egy főre jutó nettó átlagos havi jövedelme a tárgyévet 

megelőző évben nem haladja meg 80.000 Ft-ot. 

(3) Mentes a talajterhelési díj megfizetése alól a szennyvízdíj összegének 200%-án felüli összeg 

mértékéig az a kibocsátó ahol a háztartás egy főre jutó nettó átlagos havi jövedelme a tárgyévet 

megelőző évben meghaladja 80.000 Ft-ot. 



(4) Mentesül a talajterhelési díj 50%-nak a megfizetése alól az a kibocsátó 

a)   családban élők esetében a háztartás egy főre jutó nettó átlagos havi jövedelme a tárgyévet követő 

év első két hónapjában nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 

(továbbiakban nyugdíjminimum) 200 %-át, 

b)   egyedülálló esetében az egy főre jutó nettó átlagos havi jövedelem a tárgyévet követő év első két 

hónapjában nem haladja meg a nyugdíjminimum 300 %-át, 

c)   vagy akinek a méréssel igazolt éves vízfogyasztása nem haladja meg a 40 m3-t. 

(5) Az (1) – (4) bekezdésben foglalt kedvezményeket csak egy jogcímen ,csak magánszemélyek, és 

személyenként csak egy ingatlan után érvényesíthetik. 

(6) A mentességekről a jelen rendelet 1., 2. és 3. melléklete szerint kell nyilatkozni. 

(7)1hatályát vesztette . 

(8)2hatályát vesztette 

(9)3hatályát vesztette 

 

6.§4  

Átmeneti és záró rendelkezések 

 

(1)  E rendelet a kihírdetést követő napon lép hatályba. 

(2)    Jelen rendeletben nem szabályozott kérdésben a környezetterhelési díjról szóló  

2003.    évi  LXXXIX. tv. valamint az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. Tv. rendelkezései 

az irányadók. 

(3)  Az 5. §-ban meghatározott mentességek és kedvezmények 2015. április 30- 

 ig  érvényesíthetők. 

 

Foktő, 2004.december 09. 

                                                                                            

                                        

 

         Dr. Jakab Ferenc                                           Tóth Zoltán 

            polgármester                                                 jegyző 

 

 

 

A rendelet egységes szerkezetbe foglalva 2015. február 11. napján. 

                                         

                                                                                           

             Bakai Károly                                            Tóth Zoltán 

            polgármester                                               aljegyző 

 

                                                           
1 Hatályát vesztette 3/2015.(II.12.) önkormányzati rendelettel 
2 Hatályát vesztette 3/2015.(II.12.) önkormányzati rendelettel 
3 Hatályát vesztette 3/2015.(II.12.) önkormányzati rendelettel 
4Módosította a 3/2015.(II.12.) önkormányzati rendelet .Hatályos:2015.február 12. 


