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ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

A talajterhelési díjról szóló

21/2012. (V. 30.) sz. önkormányzati

R E N D E L E T E



Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról 
szóló 2003. évi LXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ktdt.) 21/A. § (2) bekezdésében és 
a  26.  §  (4)  bekezdésében  kapott  felhatalmazás  alapján  az  Alaptörvény 32.  cikk  (2) 
bekezdése,  és  a  helyi  önkormányzatokról  szóló  1990.  évi  LXV.  törvény  16.  §  (1) 
bekezdése szerinti feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. §      (1) A rendelet területi hatálya Mezőkovácsháza Város műszakilag rendelkezésre 
álló közcsatornával ellátott közigazgatási területére terjed ki.

(2)  A  rendelet  személyi  hatálya  a  Ktdt.  2.§  a)  pontjában  meghatározott 
kibocsátókra terjed ki.

A talajterhelési díj mértéke

2. §       (1)  A talajterhelési díj mértékét a Ktdt. 12.§-ában meghatározott díjalap, az 
egységdíj,  valamint  a  (2)  bekezdésben  meghatározott  területérzékenységi 
szorzó határozza meg.

  (2) Mezőkovácsháza város közigazgatási területére vonatkozó, a felszín alatti 
víz  állapota  szempontjából  megállapított  területérzékenységi  szorzó  1,5 
(érzékeny terület).

Adatszolgáltatási és eljárási szabályok

3. §    (1) A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez 
kapcsolódó  talajterhelési  díjat  a  kibocsátónak  kell  megállapítania, 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata  jegyzőjéhez,  mint  önkormányzati 
adóhatósághoz (továbbiakban: jegyző) bevallania és megfizetnie (önadózás) 
a tárgyévet követő év március 31. napjáig.

(2) A települési szennyvíz-csatornamű üzemeltetője a jegyző részére a kibocsátó 
azonosítása és ellenőrzése érdekében adatokat szolgáltat:
a) tárgyévet  követő  év  február  28.  napjáig  a  kibocsátók  tárgyévi 

vízfogyasztásáról,  korrigálva  a  locsolási  kedvezmény  mennyiségével, 
valamint  az  ivóvízvezeték  meghibásodása  következtében  elszivárgott 
vízmennyiséggel;

b) a fizető nevéről, címéről;
c) a fogyasztás helyéről, kódjáról.

(3)  A  talajterhelési  díj  megállapításával  összefüggő  személyes  adatokat  a 
kibocsátó  azonosítására,  a  bevallások  ellenőrzésére  használhatja  fel  az 
önkormányzati adóhatóság.

(4) A  talajterhelési  díj  fizetésére  kötelezett  kibocsátókról,  valamint  a 
talajterhelési  díj  fizetésére  vonatkozó  díjkedvezményben  részesülő 
személyekről a jegyző vezet nyilvántartást.
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(5) A  jegyző  a  kibocsátót  terhelő  talajterhelési  díj  fizetés  módjára,  az 
ellenőrzési,  adatszolgáltatási  és  eljárási  szabályokra  a  Ktdt-ben  nem 
szabályozott kérdésekben az adózás rendjéről szóló törvény rendelkezéseit 
kell alkalmazni.

(6) A  talajterhelési  díjat  Mezőkovácsháza  Város  Önkormányzata  11733034-
15344100-03920000 számú Talajterhelési  díj  számla  javára kell  befizetni. 
Az önkormányzat talajterhelési díj számláján rendelkezésre álló összeget a 
befizetést  követő  hónap  10.  napjáig  a  települési  környezetvédelmi  alap 
javára át kell utalni.

(7) A rendeletben biztosított díjkedvezmény vagy díjmentesség iránti kérelmet, 
illetve a díjcsökkentésre vonatkozó igazolást, a tárgyévet követő év február 
28.  napjáig  a  jegyzőhöz  lehet  benyújtani,  aki  a  kérelemről,  illetve  a 
díjcsökkentésről határozattal dönt.

(8) A  Ktdt.  12.  §-ának  (2)  bekezdésében  és  26.  §-ának  (4)  bekezdésében 
meghatározott átalány megállapításának szempontjaira a 47/1999. (XII. 28.) 
KHVM rendelet 3. számú mellékletében meghatározottakat kell alkalmazni.

Díjkedvezmény, díjmentesség

4. §      (1) A kibocsátó kérelmére a tárgyévben a talajterhelési díj megfizetésére 50%-
os díjkedvezmény állapítható meg az alábbi feltételek fennállásakor:
a) családban élő személy esetén, ha az egy főre jutó havi nettó jövedelem 

nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 
120 %-át,

b) egyedülálló személy esetén, ha a havi nettó jövedelem nem haladja meg 
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át.

(2) A kibocsátó kérelmére a talajterhelési díj megfizetése alól mentes:
a) családban élő esetén az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja 

meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80 %-át,
b) egyedülálló esetén a havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi 

nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 120 %-át.

(3) 85 %-os díjkedvezmény illeti meg a rákötés évét terhelő talajterhelési díjból 
azt a kibocsátót, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára ráköt.
 
       

Átmeneti és záró rendelkezések

5. §     (1) Ez a rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba, de a 4. § (3) 
bekezdését 2012. február 1-től kell alkalmazni. Ezzel egyidejűleg hatályát 
veszti a talajterhelési díjról szóló 20/2004. (VI. 15.) számú önkormányzati 
rendelet  és  az  azt  módosító  50/2004.  (XII.  31.),  17/2005.  (IV.  19.), 
10/2006. (III. 30.), 24/2009. (X. 27.) számú önkormányzati rendeletek.
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(2) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a környezetterhelési díjról 
szóló 2003. évi LXXXIX. törvény, valamint az adózás rendjéről szóló 2003. 
évi XCII. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

Mezőkovácsháza, 2012. május 24.

Prof. Dr. Turcsán Zsolt Izsákné Hetényi Valéria
       polgármester               jegyző

I N D O K O L Á S 

a 21/2012. (V. 30.) sz. önkormányzati rendelethez

Az Egyes  törvények Alaptörvénnyel  összefüggő módosításáról  szóló 2011. évi  CCI. 
törvény 234.  §-a  módosította  A környezetterhelési  díjról  szóló  2003.  évi  LXXXIX. 
törvény (a továbbiakban Ktdt.) 12. § (3) bekezdését,  mely szerint a talajterhelési  díj 
egységdíja  2012.  február  1-jétől  120  Ft/m3-ről  1.200  Ft/m3-re  módosul.  Ennek 
következményeként,  ösztönözve  és  segítséget  nyújtva  a  szennyvízcsatornára  való 
rákötéshez,  a Képviselő-testület  bővíti  az önkormányzat  által  nyújtott  kedvezmények 
körét.

Ezzel egyidejűleg felülvizsgáltuk a talajterhelési díjról szóló rendeletünket és mivel a 
20/2004.  (VI.  15.)  önkormányzati  rendelet  még  tartalmazza  több  helyen  a  Ktdt. 
Szövegét indokolt új rendelet megalkotása.

A rendeletet 2012. május 30-án kihirdettem.

Mezőkovácsháza, 2012. május 30.

Izsákné Hetényi Valéria
             jegyző
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