ÚJSZÁSZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
Képviselő–testületének
9/2012. (III.07.) önkormányzati rendelete
a talajterhelési díjról.
Újszász Városi Önkormányzat a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§ (1)
bekezdésében kapott felhatalmazás, és a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény
26.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1)
bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a környezet terhelésének mérséklése
érdekében a következő rendeletet alkotja:
1. A rendelet hatálya
1.§ E rendelet hatálya kiterjed Újszász város közigazgatási területén minden olyan
környezethasználóra (továbbiakban: kibocsátó), aki az engedélyhez kötött környezethasználata
során a környezet terhelésével járó anyagot bocsát a talajba.
2.§ A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezés a települési
önkormányzat jegyzőjének hatósági engedélyéhez kötött környezethasználat.
3.§ A kibocsátó környezetterhelési díjat köteles fizetni a talajba juttatott környezetterhelő anyagok
minden egysége után (továbbiakban: talajterhelési díj).
2. A talajterhelési díj alapja, mértéke
4.§ (1) A talajterhelési díj számításának részletes szabályait a környezetterhelési díjról szóló
törvény határozza meg.
(2) Újszász város közigazgatási területére vonatkozó, a felszín alatti víz állapota szempontjából
megállapított területérzékenységi szorzó: a helyi vízgazdálkodási hatósági eljárás alá tartozó
talajterhelés esetében ’ 1,5 ’.
3. Mentességek, kedvezmények
5.§ (1) Nem terheli talajterhelési díj fizetési kötelezettség azt a kibocsátót, aki számára a
közcsatorna műszakilag nem áll rendelkezésre. A közcsatorna rendelkezésre állását egyedileg kell
vizsgálni, vitás esetben az építéshatóság állásfoglalását kell figyelembe venni.
(2) Mentesül a díjfizetési kötelezettség alól az a kibocsátó is, akinek méréssel igazolt éves
vízfogyasztása nem haladja meg a 12 m3-t.
6.§ (1) A talajterhelési díj alapja a környezetterhelési díjról szóló törvényben foglaltakon túl
csökkenthető az ivóvízvezeték meghibásodása következtében elszivárgott – a települési közcsatorna
üzemeltetője igazolásával vagy számlán szereplő kimutatással alátámasztott – víz mennyiségével.
(2) A locsolási célú felhasználásra figyelembe vehető víz mennyisége azonos a locsolási célra a
szolgáltató engedélyével felszerelt mellékvízmérővel mért vízfelhasználással, amely vízmennyiség
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nem kerül a közcsatornába.
(3) A locsolási célú felhasználáson kívüli egyéb mezőgazdasági vagy más célú tevékenységre
felhasznált, közcsatornába nem kerülő víz tekintetében a (2) bekezdésben foglaltakat kell
alkalmazni.
7.§ (1) Díjkedvezményt vehet igénybe, illetve mentesül a díjfizetési kötelezettség alól az a
kibocsátó, akit rászorultság alapján a települési önkormányzat jegyzője díjkedvezményben részesít,
illetve mentesít a díjfizetési kötelezettsége alól.
(2) A talajterhelési díj fizetési kötelezettség kapcsán igénybe vehető díjkedvezmény, illetve
díjfizetési mentesség megállapításának szempontjai azonosak a magánszemélyek kommunális
adójáról szóló önkormányzati rendeletben foglaltakkal.
8.§ (1) Díjkedvezményben részesül továbbá az a kibocsátó is, aki a műszakilag rendelkezésre álló
közcsatornára 2012. évben ráköt, és a rákötés tényét a települési közcsatorna üzemeltetője igazolja.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott díjkedvezmény esetében az egységdíj mértéke 120,- Ft/m3,
amely a vonatkozó területérzékenységi szorzó értékével együtt 180,- Ft/m3 talajterhelési díjat jelent.
4. A díjfizetési kötelezettség bevallása, adatszolgáltatás
9.§ (1) A kibocsátó tevékenysége során a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó
szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjjal kapcsolatosan adatszolgáltatásra köteles.
(2) Ha a kibocsátó több telephelyet működtet, bevallásában az adatokat telephelyenként köteles
feltüntetni.
(3) A kibocsátó köteles olyan nyilvántartást vezetni, amelyből a díjfizetés alapja, valamint annak
mértéke telephelyenként megállapítható.
10.§ (1) A települési közcsatorna üzemeltetője a kibocsátó azonosítása és ellenőrzése érdekében
adatot szolgáltat az önkormányzati adóhatóság részére:
a) a tárgyévet követő évben február hónap utolsó napjáig a kibocsátók – mérőóra alapján
megállapított – tárgyévi vízfogyasztásáról,
b) mérési lehetőség hiányában az átalány alapján meghatározott vízmennyiségről kibocsátóként.
11.§ A kibocsátó talajterhelési díj fizetési kötelezettsége megszűnik azzal a nappal, amelyen a
települési közcsatorna üzemeltetője a közcsatornára történő rákötést igazolja.
5. Egyes eljárási szabályok
12.§ (1) A talajterhelési díjjal kapcsolatos adóztatási feladatokat az önkormányzati adóhatóság látja
el.
(2) A talajterhelési díjra vonatkozó bevallást Újszász Város Polgármesteri Hivatala Adó- és
Pénzügyi Osztályán kell benyújtani. A bevallási adatlap minta e rendelet 1/a és 1/b. számú
mellékleteit képezi.
(3) Az önkormányzati adóhatóság jogosult a kibocsátó kibocsátással kapcsolatos adatait
folyamatosan ellenőrizni.
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(4) Amennyiben az önkormányzati adóhatóság a kibocsátási adatok ellenőrzése során az
adatszolgáltatás és a díjfizetési kötelezettség bevallásának alapjául szolgáló adatokban eltérést
tapasztal, úgy adóigazgatási eljárást kezdeményez.
13.§ A talajterhelési díjat Újszász Városi Önkormányzatnak az Újszász és Vidéke Körzeti
Takarékszövetkezetnél vezetett ’ 7 0 3 0 0 0 5 3 – 1 1 0 2 3 6 6 5 – 0 0 0 0 0 0 0 0 ’ számú
talajterhelési díj beszedési számlájára kell befizetni.
14.§ A talajterhelési díj megfizetésére, bevallására, az ehhez kapcsolódó jogkövetkezményekre, a
megállapításához és a beszedéséhez való jog elévülésére, pénzügyi ellenőrzésére, valamint
végrehajtására vonatkozó, a környezetterhelési díjról szóló törvényben és az e rendeletben nem
szabályozott kérdésekben az adózás rendjéről szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
6. Záró rendelkezések
15.§ (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2012. február 1.
napjától kell alkalmazni. Egyúttal Újszász Város Önkormányzatának 34/2004. (IX.15.) számú
rendelete hatályát veszti.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.
16.§ E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006. december 12-i 2006/123/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Újszász, 2012. március 6.
Ph.
/: Molnár Péter :/
polgármester

/: Boros Péterné :/
jegyző
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INDOKOLÁS

A környezet és természet védelme, terhelésének mérséklése, a környezethasználóknak a környezet
és természet megóvását szolgáló tevékenységre való ösztönzése, valamint a környezet- és
természetvédelem forrásainak biztosítása érdekében az Országgyűlés megalkotta a
környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvényt (Ktd.).
A Ktd. rendeletalkotási jogkörrel ruházta fel a települési önkormányzatokat, mely jogkörét Újszász
Város Önkormányzata a talajterhelési díjról szóló 34/2004. (IX.15.) számú rendeletének
megalkotásával gyakorolta.
Az Országgyűlés az egyes törvények Alaptörvénnyel összefüggő módosításáról szóló 2011. évi
CCI. törvény elfogadásával, a törvény 234.§ értelmében a Ktd. 12.§ (3) bekezdését módosította,
mellyel a talajterhelési díj egységdíjának mértékét 120,- Ft/m3-ről 1.200,- Ft/m3-re emelte meg
2012. február 1-től.
A törvénymódosítás indokolttá teszi a rendeletünk felülvizsgálatát, a mentességre vagy
díjkedvezményre jogosultak körének áttekintését.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 3.§-a kimondja, hogy: „A jogszabályban nem
ismételhető meg az Alaptörvény vagy olyan jogszabály rendelkezése, amellyel a jogszabály az
Alaptörvény alapján nem lehet ellentétes.”
A jelenleg hatályos talajterhelési díj rendelet számos szakaszában megismétli a környezetterhelési
díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény és a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló
72/1996. (V.22.) Korm. rendelet rendelkezéseit.
A felülvizsgálat nyomán történő módosításokkal, illetőleg az érintett rendelkezések hatályon kívül
helyezésével az önkormányzati rendelet formailag kiüresedne, a megmaradó rendelkezések
önmagukban nem értelmezhetőkké válnának, ezzel megnehezítenék a jogalkalmazást. Új rendelet
megalkotásával a szabályozási cél sérelme nélkül viszont egyszerűsíthető az önkormányzati
szabályozás, amely megfelel a jogalkotásról szóló 2010. CXXX. törvény 22.§-ban foglaltaknak.
A rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006. december 12-i 2006/123/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.
Az új rendelet elfogadásával, annak hatálybalépésekor egyúttal hatályát veszti Újszász Város
Önkormányzat 34/2004. (IX.15.) számú rendelete, ezzel a jogfolytonosság biztosított marad.
Újszász Város Polgármesteri Hivatala Adó- és Pénzügyi Osztálya felkészült a rendelet
elfogadásával kapcsolatosan felmerülő feladatok végrehajtására, a rendeletben foglaltak
alkalmazásának nincs akadálya.
A bevallásra és talajterhelési díj fizetésére kötelezett kibocsátók számára az új rendelet elfogadása
nem eredményez joghátrányt.
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A 9/2012. (III. 07.) önkormányzati rendelet 1/a. számú melléklete:
Adóhatóság megnevezése:
Újszász Város Polgármesteri Hivatala Adó- és Pénzügyi Osztálya

BEVALLÁS
Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2012. (III.07.) önkormányzati rendelete alapján
talajterhelési díjhoz természetes személy részére
Tárgyév: …………
B e n y ú j t á s h a t á r i d e j e : tárgyévet követő év március 31. napja
1. Kibocsátó neve (családi és utónév):

………………………………………………

2. Születési neve (családi és utónév):

………………………………………………

3. Adóazonosító jele:

………………………………………………

4. Születési helye, ideje:

………………………………………………

5. Lakcíme (vagy levelezési címe):

………………………………………………

6. Fogyasztási hely címe:

………………………………………………

7. Talajterhelési díj alapja:
A …… . évben a kibocsátó által fogyasztott teljes vízmennyiség:

……… m3

8. Díjalap csökkentő tényezők:
a) ivóvízvezeték meghibásodása következtében elszivárgott – a
szolgáltató igazolásával vagy számlával alátámasztott – víz mennyisége: ……… m3
b) locsolási célú felhasználás (mellékvízmérő alapján):

……… m3

c) szennyvíztárolóból elszállított, számlákkal igazolt mennyiség,
melyet olyan arra feljogosított szervezettel szállíttat el, amely
a folyékony hulladék jogszabályi előírások szerinti elhelyezését igazolja: ……… m3
9. A 7. és 8. pontok nyomán keletkező díjfizetési alap (A):

……… m3

10. Talajterhelési díj egységdíjának (E) mértéke:

……… Ft/m3

11. Területérzékenységi szorzó (T):

………

12. A …… . tárgyévre fizetendő talajterhelési díj (TTD):
Számításának módja: TTD = E x A x T képlet alapján
……………… ,- Ft
Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok a valóságnak
megfelelnek.
Kelt: ………………, ……… év ……………… hó …… nap
…………………………………
aláírás
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Adóhatóság tölti ki:

A bevallás beérkezésének napja:
…………………………
…………………………
Az átvevő aláírása:
A 9/2012. (III.07.) önkormányzati rendelet 1/b. számú melléklete:
Adóhatóság megnevezése:
Újszász Város Polgármesteri Hivatala Adó- és Pénzügyi Osztálya

BEVALLÁS
Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2012. (III.07.) önkormányzati rendelete alapján
talajterhelési díjhoz jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet részére
Tárgyév: …………
B e n y ú j t á s h a t á r i d e j e : tárgyévet követő év március 31. napja
1. Kibocsátó elnevezése:

………………………………………………

2. Képviselőjének neve:

………………………………………………

3. Kibocsátó adószáma:

………………………………………………

4. Székhelye:

………………………………………………

5. Számlavezető pénzintézete:

………………………………………………

és bankszámlaszáma:
6. Fogyasztási hely címe:

………………………………………………
………………………………………………

7. Talajterhelési díj alapja:
A …… . évben a kibocsátó által fogyasztott teljes vízmennyiség:

……… m3

8. Díjalap csökkentő tényezők:
d) ivóvízvezeték meghibásodása következtében elszivárgott – a
szolgáltató igazolásával vagy számlával alátámasztott – víz mennyisége: ……… m3
e) locsolási célú felhasználás (mellékvízmérő alapján):

……… m3

f) szennyvíztárolóból elszállított, számlákkal igazolt mennyiség,
melyet olyan arra feljogosított szervezettel szállíttat el, amely
a folyékony hulladék jogszabályi előírások szerinti elhelyezését igazolja: ……… m3
9. A 7. és 8. pontok nyomán keletkező díjfizetési alap (A):

……… m3

10. Talajterhelési díj egységdíjának (E) mértéke:

……… Ft/m3

11. Területérzékenységi szorzó (T):

………

12. A …… . tárgyévre fizetendő talajterhelési díj (TTD):
Számításának módja: TTD = E x A x T képlet alapján
……………… ,- Ft
Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok a valóságnak
megfelelnek.
Kelt: ………………, ……… év ……………… hó …… nap
…………………………………
cégszerű aláírás
A bevallás beérkezésének napja:
…………………………
Adóhatóság tölti ki:
Az átvevő aláírása:

…………………………

