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DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

19/2016.(XII.01.) 

 ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 
 

A talajterhelési díjról 

Demecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi 

LXXXIX. törvény 26. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 

32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a 

környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésében 

biztosított véleményezési jogkörében eljáró Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya véleményének kikérésével a következőket 

rendeli el: 

1. A rendelet hatálya 

1. §  

E rendelet hatálya Demecser Város Önkormányzata közigazgatási területén a helyi vízgazdálkodási 

hatósági engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést - ideértve az egyedi zárt 

szennyvíztározót is - alkalmazókra terjed ki, akik a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára 

jogszabályban meghatározott határidőig nem kötöttek rá (továbbiakban: kibocsátó). 

2. A talajterhelési díjjal kapcsolatos megállapítási, bevallási, befizetési szabályok 

2. § 

(1) A kibocsátó a talajterhelési díjfizetési kötelezettségét Demecser Város Önkormányzata 

11744003-15404352-03920000 számú számlájára köteles teljesíteni. 

(2) A díjfizetési kötelezettség megszűnik azzal a nappal, amikor a közszolgáltató a műszakilag 

rendelkezésre álló közcsatornára történő rákötést igazolja. A tárgyévben a rákötésig eltelt 

időszakra arányos díjfizetési kötelezettség áll fenn. 

3. Az átalány megállapításának szabályai 

3. § 

(1) Azon lakossági fogyasztó kibocsátó szennyvíz kibocsátását, akinek ingatlana a közcélú vízi 

közmű hálózatba nincs bekötve, mérési lehetőség hiányában a talajterhelési díj alapját átalány 

alapján megállapított víz mennyiségének figyelembe vételével kell meghatározni. 

(2) Mérési lehetőség hiányában a lakóingatlanok vízfogyasztásánál, illetve 

szennyvízkibocsátásánál figyelembe vehető átalány mennyiségét a víziközmű-szolgáltatásról 

szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) 

Korm. rendelet 8. melléklete alapján kell megállapítani. 

 

4. Ellenőrzési és adatszolgáltatási szabályok 

4. §  

(1) A szennyvízhálózat üzemeltetője vagy vagyonkezelője a kibocsátó azonosítása és ellenőrzése 

érdekében adatot szolgáltat az önkormányzati adóhatóság részére: 
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a) tárgyévet követő év február 28. napjáig a kibocsátók azonosításához szükséges adatokkal a 

kibocsátóknak a tárgyévben szolgáltatott vízmennyiségről, korrigálva a külön jogszabály 

szerint figyelembe vett locsolási célú kedvezmény mennyiségével, valamint az 

ivóvízvezeték meghibásodása következtében elszivárgóit vízmennyiséggel. 

b) minden negyedévet követő hónap 10. napjáig a közcsatornára való rácsatlakozók köréről, 

valamint a kibocsátók körében történt változásról. 

(2) A talajterhelési díj megállapításával összefüggő személyes adatokat a kibocsátó azonosítására, 
a bevallások ellenőrzésére, és az ellenőrzéshez kapcsolódó eljárások lefolytatására 
használhatja fel az önkormányzati adóhatóság. 

 

 

5. Záró rendelkezések 

5. § 

(1) E Rendelet 2017. január 01. napján lép hatályba. 

 

(2) Hatályát veszti Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének a talajterhelési díjról 

szóló 11/2006. (II. 24.) számú önkormányzati rendelete. 

 

 

 

Váradi László        Dr. Mátyás B. Szabolcs 

polgármester         jegyző 

 

 

 

A rendeletet 2016. december 1. napján kihirdettem: 

         Dr. Mátyás B. Szabolcs 

          jegyző 

 

 



 

 

Előzetes hatásvizsgálat 

 

I. A jogszabály megalkotásának szükségessége: 

Demecser Város Önkormányzata Képviselő- testületének 11/2006. (II.24.) önkormányzati rendelete 

határozza meg a talajterhelési díjjal kapcsolatos jelenleg hatályos önkormányzati rendelkezéseket. A 

11/2006. (II.24.) önkormányzati rendelet hatályba lépése óta bekövetkezett jogszabályváltozásokra 

tekintettel a rendelet felülvizsgálata időszerűvé vált. A felülvizsgálat alapján elkészült a talajterhelési 

díjról szóló új önkormányzati rendelet (továbbiakban. Rendelet), mely Rendelet 2017. január 01. 

napján lép hatályba 

II. A Rendelet társadalmi, gazdasági és költségvetési hatásai: 

2012. február 01. napjától jelentős mértékben megemelkedett a fizetendő talajterhelési díj mértéke, 

mely olyan terhet ró egyes háztartásokra, amit az életkörülményeik romlása nélkül a kötelezettek 

megfizetni nem tudnak. A rendszer szigorodása miatt - figyelemmel a központi jogszabályokban 

megfogalmazott célokra - a kivetési és beszedési kötelezettséget az önkormányzati adóhatóságnak 

teljesítenie kell. A díj megfizetése bizonyos érintetti körben szociális bizonytalanságot eredményezhet. 

A méltányosság kérdésében való döntést továbbra is az adóhatóság vezetője gyakorolhatja, egyedi 

elbírálás alapján. 

III. A Rendelet környezeti és egészségügyi hatásai: 

A Rendelet érvényesíti a „szennyező fizet elvet”, javul a talaj és a felszín alatti víz minősége. A 

rákötések ösztönzésével javul az infrastruktúra állapota és a szennyvízkezelési folyamatok 

ellenőrzöttebbé válnak. 

IV. A Rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: 

A személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak. 

V. A Rendelet adminisztratív terheit befolyásoló hatásai: 

A Rendelet az adminisztratív terheket nem növeli jelentős mértékben. 

VI. A jogalkotás elmaradásának várható következményei: 

A magasabb szintű jogszabályoknak nem megfelelő önkormányzati szabályozás.
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Általános indokolás 

 

A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 26. § (4) bekezdése alapján a települési 

önkormányzatok rendeletben állapítják meg a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó 

szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjjal kapcsolatban a Törvény 12. §-ban 

meghatározott átalány megállapításának szempontjait, valamint a Törvény 21/A. §-ban 

meghatározottakat. Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2006. (II.24.) 

önkormányzati rendelete határozza meg a talajterhelési díjjal kapcsolatos jelenleg hatályos 

önkormányzati rendelkezéseket, amely önkormányzati rendelet felülvizsgálata a vonatkozó magasabb 

szintű jogszabályok változására tekintettel időszerűvé vált. A felülvizsgálat alapján elkészült a 

talajterhelési díjról szóló új önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet), mely Rendelet 2017. 

január 01. napján lép hatályba, és hatályon kívül helyezi Demecser Város Önkormányzata Képviselő-

testületének 11/2006. (II.24.) önkormányzati rendeletét. A hatályba lépő új önkormányzati Rendelet a 

vonatkozó jogszabályoknak megfelel. 

Részletes indokolás 

Az 1. §-hoz 

A Rendelet 1. §-a általános, a Rendelet hatályára vonatkozó rendelkezést tartalmaz. 

 

A 2.§.-hoz 

A Rendelet 2. §-a talajterhelési díjjal kapcsolatos megállapítási, bevallási, befizetési szabályokat 

tartalmazza, vagyis azt, hogy mely számlaszámra kell a díjfizetési kötelezettséget teljesíteni, illetve 

rendelkezik arról, hogy tárgyévben a rákötésig eltelt időszakra arányos díjfizetési kötelezettség áll 

fenn. 

A 3. §-hoz 

A Rendelet 3. §-a mérési lehetőség hiányában a lakóingatlanok vízfogyasztásánál, illetve 

szennyvízkibocsátásánál figyelembe vehető átalány mennyiségeit határozza meg. 

Az 4. §-hoz 

A Rendelet 4. §-a szennyvízhálózat üzemeltetője vagy vagyonkezelője adatszolgáltatási 

kötelezettségeit határozza meg, illetve az adatkezelés célját. 

 
A 5. §-hoz 

A Rendelet 5. §-a hatályba léptető rendelkezéseket tartalmaz. 

 


