
Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 

2/2016. (II.15.) önkormányzati rendelete  

 

a talajterhelési díjról és környezetvédelmi alapról 

 

Fülöp Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. 

évi LXXXIX. törvény 26. § (4) bekezdésében, a környezet védelmének általános szabályairól 

szóló 1995. évi LIII. törvény 58. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 13. § (1) 

bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. Talajterhelési díj 

 

1. § 

 

A rendelet hatálya 

 

(1) A rendelet hatálya Fülöp község közigazgatási területén terjed ki a környezetterhelési 

díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény (továbbiakban: Ktd.) 11.§-ában 

meghatározott kibocsátókra. 

(2) Talajterhelési díjfizetési kötelezettség terheli a Ktd. 11.§. (1) bekezdése szerinti 

kibocsátókat. 

(3) Nem terheli díjfizetési kötelezettség a Ktd. 11.§. (2) bekezdése szerinti kibocsátót. 

 

 

2. § 

 

  A talajterhelési díj megállapítása, mértéke 

 

(1) A talajterhelési díj mértékét és számításának szabályait a Ktd. 12.§. (1)-(4) 

bekezdésben foglaltak szerint kell alkalmazni. 

(2) A vízmennyiség mérővel nem rendelkező kibocsátó esetében 40 l/fő/nap átalány 

vízmennyiség képezi a talajterhelési díj alapját.  

    

3. § 

 

A talajterhelési díj fizetése 

 

(1) A talajterhelési díjat a kibocsátónak kell megállapítani, a tárgyévet következő év 

március 31-ig az önkormányzati adóhatóságnál az 1. melléklet szerint rendszeresített 

formanyomtatványon bevallani és a (2) bekezdésben megjelölt számlára ugyanezen 

időpontig megfizetni. 

(2) A talajterhelési díjfizetési kötelezettséget Fülöp Községi Önkormányzat Képviselő-

testületének 61400014-11035381 számú talajterhelési díj beszedési számlájára kell 

teljesíteni. 

(3) A talajterhelési díj alapja csökkenthető: 

a.) a Ktd. 14.§-ban foglaltak szerint 

b.) ivóvízvezeték meghibásodása esetén elszivárgott vízmennyisséggel, amennyiben a 

kibocsátó a meghibásodás tényét bejelentette a közműszolgáltatónak és a hiba 



elhárítását, valamint az elfolyt vízmennyiséget a szolgáltató által kiállított 

dokumentummal hitelt érdemlően igazolni tudja. 

 

4. § 

 

Díjmentesség, díjkedvezmény 

 

(1) Mentes a talajterhelési díj fizetésének kötelezettsége alól az a kibocsátó, 

         a) akinek ingatlana csak kerti csappal rendelkezik 

         b) akinek ingatlanán a méréssel igazolt éves vízfogyasztása nem haladja meg a 12 m3-t 

(2) A díjmentesség érvényesítéséhez a bevalláshoz csatolni kell a rendelet 2. sz. 

mellékletét képező nyilatkozatot.        

(3) Adott évben 50 %-os díjkedvezmény illeti meg azt a magánszemély kibocsátót, aki a 

műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára  december 31-ig rákötött. A 

rácsatlakozást a víziközmű szolgáltatóval megkötött szolgáltatási szerződés 

bemutatásával kell igazolni. 

 

5. § 

 

Eljárási rendelkezések 

 

(1) A közszolgáltató a kibocsátók azonosításához szükséges adatokról, valamint a Ktd. 

12.§. (2) bekezdésében meghatározottakról a tárgyévet követő év február 28. napjáig 

adatot szolgáltat az önkormányzati adóhatóság részére: 

a) kibocsátó nevéről, születési ideje, anyja neve, lakcíme és a fogyasztási hely 

megjelölésével, 

b) kibocsátó tárgyévi vízfogyasztásáról, korrigálva az ivóvíz vezeték meghibásodása 

következtében elszivárgott vízmennyiséggel 

c) a közcsatornára történő tárgyévi rákötések időpontjáról és a rákötésig történt 

tárgyévi vízfogyasztásról, 

d) talajterhelési díj hatálya alá kerülő új kibocsátók és a talajterhelési díjfizetéssel 

érintett fogyasztási helyek kibocsátójának változásáról. 

(2) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére jogosult szervezet az 

önkormányzati adóhatóság részére a kibocsátók szennyvíztározójából az előző évben 

elszállított és igazoltan jogszabályi előírások szerint elhelyezett folyékony hulladék 

mennyiségéről minden év február 28. napjáig adatot szolgáltat. 

(3) A kibocsátókról a szolgáltató által közölt személyes adatokat az önkormányzati 

adóhatóság a kibocsátó azonosítására, bevallás ellenőrzésére, a talajterhelési díjjal 

összefüggésben vezetett nyilvántartás céljára, és a díjfizetési kötelezettség nem 

teljesítéséből eredő tartozás behajtására használhatja fel. 

(4) A talajterhelési díjjal kapcsolatos adóztatási feladatokat az önkormányzati adóhatóság 

az e rendeletben, valamint a Ktd-ben nem szabályozott kérdésekben az adózás 

rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény rendelkezései alapján látja el. 

 

2. Környezetvédelmi alap 

 

6. § 

 

(1) Az Önkormányzat környezetvédelmi alapot hoz létre. 



(2) A környezetvédelmi alapot környezetvédelmi célokra kell felhasználni. A 

talajterhelési díjból származó bevétel szabályos felhasználásának minősül különösen: 

a) a csapadékvíz elvezetésének biztosítása, csatornázás 

b) a belvízvédelmi feladatok ellátása, 

c.) szennyvíztisztítás, vízbázisvédelem 

d.) a környezet védelmét megalapozó tanulmányok, tervek készítése, 

e.) a környezeti károk megelőzése, mérséklése és felszámolása, 

(3) A Képviselő-testületnek évente rendelkeznie kell a környezetvédelmi alap 

a) tervezett felhasználásáról - a költségvetési rendelet megalkotásakor, 

b) a tényleges felhasználásról - a zárszámadás elfogadásával egyidejűleg. 

 

7. § 

 

Záró rendelkezések 

 

Ez a rendelet 2016. április 1. napján lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti Fülöp Község 

Önkormányzata Képviselő-testületének a talajterhelési díjról szóló 12/2004 (X.24.) KT. sz. 

rendelete és a 13/2005. (IX.14.) KT.sz. rendelete a talajterhelési díjról szóló 12/2004 (X.24.) 

KT. sz. rendelet módosításáról. 

 

       Hutóczki Péter                                                                     Dr. Csősz Péter  

         polgármester                                                                            jegyző 

 

 

A rendelet kihirdetve.        

Dr. Csősz Péter 
         jegyző 

Fülöp, 2016.február 15. 
 


