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Csanytelek Község Önkormányzata  Képviselő-testülete 

 
5/2016. (III. 25.) önkormányzati rendelet-tervezete 

 
a talajterhelési díjról 

 
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi 
LXXXIX. törvény 26. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés a) pontja szerinti származékos jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában, a Magyarország gazdasági 
stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 32. §-ában, a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi 
LXXXIX. törvény  11.-12. § és a 21/A. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva,  a 
környezetvédelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésében 
biztosított jogkörében eljáró Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági 
Osztálya  véleményének kikérésével,  az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 14/2015. 
(XI. 27.) önkormányzati rendelet 23. § (4) bekezdés b) pontja és a 24. § (1) bekezdés e) pontja alapján az  
Ügyrendi Bizottság és a Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság előzetes 
véleményének kikérésével a következőket rendeli el:    

 
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 
1. E rendelet hatálya 

 
1. §  
 

E rendelet hatálya  a Csanytelek község közigazgatási területén  szennyvízelvezető gerinchálózatra  házi átemelő 
kiépítésére, működtetésére kötelezett azon  környezethasználóra terjed ki, aki (amely) ingatlana előtt kiépült és működő  
szennyvízelvezető gerincvezetékre a megadott határidőn belül nem köt rá. 
 

RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK 
 

2. A talajterhelési díj megállapítása, bevallása, megfizetése 
 
2. § 
 

(1) Azon környezethasználó aki (amely) talajterhelési díj fizetésére kötelezett, ezen önkormányzati 
rendelethez 1. függelékeként csatolt formanyomtatványon  a tárgyévet követő év március 31. napjáig 
az önkormányzat adóhatóságához  bevallás benyújtására köteles,  melynek  a vonatkozó formanyomtatvány 
kitöltésével és a szükséges mellékletek csatolásával tehet eleget. A formanyomtatvány papíralapon 
az önkormányzat ügyfélszolgálatán ügyfélfogadási időben, elektronikusan az önkormányzat 
csanytelek@csanytelek.hu honlapjáról letölthető formátumban érhető el, mely más beadvánnyal 
nem helyettesíthető.  

(2) A talajterhelési díj fizetésére kötelezettnek évente (a tárgyévet megelőző évre vonatkozóan) rákötési 
kötelezettséggel terhelt ingatlanonként benyújtott bevallásában megállapított talajterhelési díj 
összegét, a  tárgyévet követő év március 31. napjáig készpénz – átutalási megbízással, vagy 
átutalással kell  egy-összegben,  forintban megfizetnie  Csanytelek Község Önkormányzata 
Talajterhelési díj 57200024 - 10024106   számlájára. 

(3) Nem kell talajterhelési díj fizetési kötelezettséget megállapítania, bevallania és megfizetnie annak a 
környezethasználó ingatlan tulajdonosnak, aki (amely) e rendelet hatályba lépésekor a 
szennyvízelvezető gerincvezetékre házi átemelőjét rákötötte és annak folyamatos működtetéséről 
gondoskodik.  
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3. Átalány ivóvíz mennyiség meghatározása 
 

3. § 
 

Az a környezethasználó ingatlan tulajdonos, aki (amely) szennyvízelvezető gerincvezetékre házi 
átemelőjének rákötési kötelezettségével terhelt és ingatlanán nem rendelkezik az ivóvíz fogyasztás 
mérésére szolgáló készülékkel, számára a Közszolgáltató  egy főre, naponta 50 liter  ivóvíz mennyiséget 
átalányként  számol el, amely mennyiség képezi a talajterhelési díj alapját. 

 
4. A talajterhelési díjra irányadó ellenőrzési, adatszolgáltatási kötelezettségek 

 
4. § 
 

(1) A településen közműves ivóvíz közszolgáltatás és közműves szennyvízelvezetés- és tisztítás 
közszolgáltatás végzésével, üzemeltetésével megbízott Alföldvíz Regionális Víziközmű-szolgáltató Zrt. 
(továbbiakban: Közszolgáltató) ezen önkormányzati rendelet hatálya alá tartozó környezethasználó 
fogyasztók számára 
a) általa szolgáltatott ivóvíz éves  mennyiségéről (m3-ben), 
b) az általa szolgáltatott  locsolási célú vízfelhasználást  mellékmérőn mért víz mennyiségéről  (m3-ben),   
c) az ivóvízvezeték meghibásodása miatt elfolyt víz mennyiségéről  (m3-ben),      
d) a szennyvízelvezető gerinchálózatra házi átemelővel évközben rácsatlakozók köréről  (név, lakcím, a   

közműves ellátásba bekötött ingatlan címének, vagy hrsz. megadásával), továbbá 
e) a rákötéssel érintett ingatlan adás-vétele, tulajdonjog, használati jogban bekövetkezett eltérésről, a 

kötelezettség  megszűnése miatt megváltozott adatokról, a rákötés időpontja feltüntetésével 
az önkormányzat adóhatósága részére  az a)-c) pontra vonatkozóan a tárgyévet követő év március 31. napjáig, a d) 
pontra vonatkozón negyedévet követő hónap 10. napjáig, az e) pontra pedig a változás bekövetkezését követő hónap 
10. napjáig díjmentes adatszolgáltatás nyújtására kötelezett.  A közszolgáltató tárgyi adatszolgáltatását 
elektronikusan  a jegyzo@csanytelek.hu címre, vagy papíralapon is teljesítheti. 

(2) A településen nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére jogosított 
közszolgáltató az általa nyújtott közszolgáltatást e rendeletben mentesítettek körébe tartozó 
igénybevevők adatairól (neve, lakcíme, szolgáltatási hely címe, a szippantott szennyvíz m3-ben mért 
mennyisége) a tárgyévet követő év március 31. napjáig  az önkormányzat elsőfokú adóhatósága 
részére adatszolgáltatás nyújtására köteles, melyet elektronikusan a jegyzo@csanytelek.hu címre, 
vagy papíralapon teljesíthet.  

(3) Az önkormányzat adóhatósága a közszolgáltatók által az (1)-(2) bekezdésben rögzített, számára a 
Közszolgáltatók által nyújtott adatokat kizárólag a talajterhelési díj fizetésére kötelezett 
környezethasználók beazonosítatása és a kötelezettek által az önkormányzati adóhatósághoz 
benyújtott bevallások összevetése, ellenőrzése céljára használhatja fel és tarthatja nyilván. 

 
5. A talajterhelési díj fizetési kötelezettség alóli mentességek 

 
5. § 
 

(1) A környezetterhelési díjról szóló törvénybe foglalt mentességi körön túl mentesül  a talajterhelési díj 
megállapítási, bevallási és megfizetési kötelezettségének teljesítése alól, aki (amely) 
környezethasználó  
a) ingatlana  előtt   a  szennyvízelvezető  gerincvezeték nem épült ki, így műszakilag nincs 

lehetőség házi bekötés kialakítására; 
b) ingatlana előtt kiépült a szennyvízelvezető gerincvezeték, de a házi átemelő rákötését 

lehetővé tevő csonk műszaki kialakítása nem valósult meg; 
c) ingatlana előtt a szennyvízelvezető gerincvezeték kiépült, rákötésre alkalmas, de az 

ingatlanon csak kerti csap áll rendelkezésre, így a közműves szennyvízelvezetésre nincs 
mód; 
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d) ingatlana előtt a szennyvízelvezető gerincvezeték kiépült, de arra, e rendelet hatályba 
lépésekor a kötelezett  a házi átemelője kiépítéséről és rákötéséről még nem 
gondoskodott. 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott mentesség a jogosultakat 
a) az (1) bekezdés a) pontja esetén: a környezethasználó ingatlana előtt kialakított 

szennyvízelvezető gerincvezeték kiépítése műszaki átadás – átvételi eljárását követő 90. 
napjáig, 

b) az (1) bekezdés b) pontja esetén: a környezethasználó ingatlana előtt meglévő 
szennyvízelvezető gerincvezetékre csonk kiépítését követő 90. napjáig, 

c) az (1) bekezdés c) pontja esetén: a környezethasználó ingatlana előtt meglévő 
szennyvízelvezető gerincvezetékre való rácsatlakozást (az ingatlanon belüli ivóvízvételi 
kivitelezést, pl. fürdőszoba kialakítását)  követő 90. napjáig, 

d) az (1) bekezdés d) pontja esetén: a környezethasználó ingatlana előtt meglévő 
szennyvízelvezető gerincvezetékre a házi átemelő 2016. december 31. napjáig történő 
rákötéséig 

illeti meg. 
(3) Aki (amely) környezethasználó az 5. § (1) bekezdés d) pontja érintettjeként szerez jogosultságot a 

talajterhelési díj megállapítási, bevallási és megfizetési kötelezettség alóli mentességre, viszont az 5. 
§ (2) bekezdése d) pontja szerint megadott határnapig az ingatlana előtt meglévő szennyvízelvezető 
gerincvezetékre a házi átemelője kialakításáról és rákötéséről nem gondoskodik, úgy mentességi 
jogát elveszíti és a 2. § (1)-(2) bekezdése szerint eljárva talajterhelési díj megállapítási, bevallási és 
megfizetési kötelezettség terheli.        

(4) A közműves szennyvízelvezető gerinchálózatra rá nem kötött ingatlanok (az 5. § szerint 
mentesítettek körében tartozók) esetén, a környezethasználó  ingatlantulajdonos, a 
szennyvízelvezető gerinchálózatra az általa kialakított házi átemelője rákötése időpontjáig köteles az 
önkormányzat vonatkozó hatályos rendeletében szabályozott, a nem közművel összegyűjtött 
háztartási szennyvíz begyűjtése közszolgáltatás (szippantás) igénybe vételére. 

 
6. Eljárási szabályok 

 
6. § 
 

(1) Az önkormányzat adóhatósága  
a) a talajterhelési díj fizetésére kötelezettekről és 
b) ezen önkormányzati rendelet alapján a díj fizetése alól mentességben részesülőkről 
elektronikus nyilvántartás vezetésére kötelezett. 

(2) Az (1) bekezdés jogalapján kialakított elektronikus nyilvántartás  
a) a talajterhelési díj fizetésére kötelezett beazonosítására alkalmas adatait  

aa)   magánszemély esetén: családi és utónév, születési hely és idő, anyja neve, lakcíme, azon 
ingatlan címe, vagy hrsz. száma, amely után a díj fizetési kötelezettség keletkezett;  

ab) nem magánszemély esetén: a vállalkozás neve, megnevezése, a székhelye, telephelye, 
képviselője neve és azon ingatlan címe, vagy hrsz. megjelölése, amely után a díj 
fizetési kötelezettség keletkezett, 

b) a kötelezett által benyújtott bevallás szerinti talajterhelési díj fizetendő összegét (forintban), 
c) a díj fizetésére kötelezett által teljesített összeget (forintban), 
d) a díjhátralék összegét egyénre szabottan és göngyölített, összesített formában (forintban), 
e) a talajterhelési díj fizetési kötelezettség alól ezen önkormányzati rendeletben  mentességben  

részesülőkről          
 évenkénti bontásban tartalmazza az a)-e) pontban foglalt adatokat.  
 



ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 

7. Hatályba léptető rendelkezések 
 
7. § 
 

E rendelet 2016. július 01. napján lép hatályba, melyet a folyamatban lévő eljárásokra is alkalmazni kell. 
 
 
 
 
 
 
 
  Forgó Henrik       Kató Pálné 
  polgármester                      jegyző 
 
 
Záradék: 
 
E rendelet kihirdetése: 2016. március 25. 
 
          Kató Pálné  
             jegyző 


