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Tisztelt Képviselő-testület! 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § (1) bekezdése indoklási 
kötelezettséget ír elő a jogszabály előkészítője számára. A talajterhelési díjról szóló 
önkormányzati rendelet megalkotásának indokai az alábbiak: 

A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 12. § (3) bekezdése 
alapján a talajterhelési díj alapja 2012. február 1. napjától 1.200 Ft/ m3 lett. Békés Város 
területére vonatkozó területérzékenységi szorzó 1,5 ami azt jelenti, hogy az itt elfogyasztott 
vízmennyiség után az eddigi 180,- Ft/ m3 helyett 2012. február 1. napjától 1.800,- Ft/m3 
talajterhelési díjat kell fizetni azoknak a kibocsátóknak, akik a műszakilag rendelkezésre 
álló közcsatornára nem kötöttek rá. Ez azt jelentené, hogy a törvény alapján megállapított 
magasabb díjfizetéssel a fogyasztók a 2012. február 1. napjától elfogyasztott vízmennyiség 
után, a 2012. évi talajterhelési díj bevallásával egyidejűleg, 2013. március 31-én 
szembesülhetnek. A rendelet megalkotásával lehetőséget kínálunk a lakosságnak arra, hogy 
még az idei évben kössenek rá a közcsatornára, mentesülve így a magas díjfizetési 
kötelezettség alól. 

Egy egyszerű példát említve, egy áltagos 4 fős család vízfogyasztása éves szinten 
140 m3, ami felszorozva a hatályos talajterhelési díj mértékével, azaz 1.800,- Ft-al, összesen 
252.000,- Ft-ot eredményez, míg ez a 2011. évi díjtételek alapján 25.200,- Ft volt. Ez 
aránytalan terhet jelentene azon fogyasztók részére, akik eddig még nem csatlakoztak a 
műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára.  

2011. január 1. napjától hatályon kívül helyezésre került a 19/2004 (VI.25.) rendelet 
azon rendelkezése, hogy mentességet élvez az a kibocsátó, akinek az éves vízfogyasztása a 48 
m3-t nem haladja meg. Korábban e mentesség bevezetésének oka az volt, hogy 2004-től 
kezdődően, ekkor még 36 Ft/m3, majd 2005-ben 54 Ft/m3, és így tovább volt a talajterhelési 
díjtétel alapja. Ez szorozva a 48 m3-es fogyasztással 1.728,- Ft éves talajterhelési díjfizetési 
kötelezettséget eredményezett. Ezen összeg olyan csekély mértékű bevételt jelentett volna, 
amely nem állt arányban a ráfordított kiadással. 

Jelenleg a 2012. évi talajterhelési díj alapját figyelembe véve érdemes átgondolni a 
mentességek eseteit.  A 2012. március 31-i határnappal beadott bevallásokban tudjuk igazán 
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megállapítani, hogy az eddigi alacsony fogyasztás miatti kibocsátók közül, akik korábban 
mentességet élveztek, bevallást sem adtak, hogy közülük hány kibocsátót érint további 
mentesség, például 70 év felettiek mentessége.  
 
2011 évben talajterhelési díjjal érintett ingatlanok összes száma:       809 db 
Nem tartozik a törvény hatálya alá                        18 db  
Nincs kiépített közcsatorna                                39 db 
Vízmű által igazolt szennyvízelvezetés       2 db 
0 m3 fogyasztás                 274 db 
2011 évben megvalósult rákötések                   35 db 
 
Mentesség 70 év felettiek          79 db 424.800,- Ft 
Mentesség kerti csap           73 db 340.020,- Ft 
Eddigi bevallások alapján díjkötelezett        95 db 999.720,- Ft 
 
194 kibocsátó még nem teljesítette bevallását.  
 
 Érdemes átgondolni, hogy a jelenleg mentességet élvező 70 év feletti kibocsátók 
mentessége megtartható- e. Ezen fogyasztók nincsenek ösztönözve arra, hogy a közcsatornára 
kössenek rá. Felülvizsgálatra kerültek a rendeletben meghatározott mentességek esetei is. 
Célszerűnek látjuk a mentességet az alacsony fogyasztási szinthez, és nem életkor 
betöltéséhez kötni. Így a rendelet tervezetben egy további mentesség kerül meghatározásra, 
mely alapján mentesül a díjfizetési kötelezettség alól az, akinek az ingatlanán a vízfogyasztás 

a locsolási kedvezmény figyelembe vételével átlagosan a havi 2 m
3
 –t nem haladja meg. Ez 

jelenleg 200 kibocsátót érint. Tekintettel arra, hogy ezen fogyasztás alapján meghatározott 
mentesség általában 70 év feletti kibocsátókat érint, ezért a rendelet tervezetből 2013. január 
1-jétől kivezetésre kerül a fenti kibocsátók mentessége.  

A Jat. szerint az önkormányzati rendeletben nem ismételhető meg olyan jogszabályi 
rendelkezés, melyet magasabb szintű jogszabály tartalmaz. Ezért a párhuzamos szabályoknak 
a rendeletből való hatályon kívül helyezése is szükséges, ennek következtében a rendelet 
tervezetéből kihagyásra kerültek azok a szabályok, melyeket a környezetterhelési díjról szóló 
2003. évi LXXXIX. törvény szabályoz.  

Előzetes hatásvizsgálat: 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján a jogszabály 
előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes 
hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes 
hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-
testületét tájékoztatni kell.  

a) Ennek során vizsgálni kell a rendelet valamennyi jelentősnek ítélt hatását.  

� A társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásvizsgálat: A rendelet megalkotásával 
lehetőséget adunk a lakosságnak arra, hogy még 2012. évben kössenek rá a 
közcsatornára, és ezzel mentesülnek a tízszeresére emelkedett talajterhelési díj alól.   

� A rendelet környezeti és egészségügyi hatása abban foglalható össze, hogy ezzel a 
rendelkezéssel nagyobb rákötési arány fog megvalósulni, nem terhelve így a talajt. 

� A tervezett önkormányzati rendeletnek adminisztratív terheket befolyásoló hatása 
nincsen.   
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b) A rendelet megalkotásával szabályozni kívánt területre vonatkozóan már korábban is 
létezett önkormányzati rendeletbe foglalt szabályozás. 

c) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek 
adottak. 

 
 

 A fentiek alapján kérem a T. Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását 
és a mellékelt rendelet-tervezet elfogadását. 

 
Békés, 2012. május 16.   

 

  Izsó Gábor 
          polgármester 

Jogi ellenjegyző 
 

Pénzügyi ellenjegyző 
 



BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

…/…. (…. ….) 

ö n k o r m á n y z a t i   r e n d e l e t e 

A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL 

 (TERVEZET) 
 
 
 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi 
LXXXIX. törvény 21/A § (2) és 26. § (4) bekezdéseiben kapott felhatalmazás alapján, a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

1. Általános rendelkezések 
 
1. § Ezen rendelet területi hatálya a Békés Város Önkormányzata műszakilag rendelkezésre 
álló közcsatornával ellátott illetékességi területére terjed ki. 
 

 2. § A talajterhelési díj alapját csökkenteni kell az ívóvíz-ellátási és szennyvíz-elvezetési 
szolgáltatás díjainak megállapításáról szóló 55/2008 (XII. 19.) számú önkormányzati rendelet 
6. § (2) bekezdés d) pontban meghatározott locsolási kedvezménnyel. 
 
3. § (1) Nem terheli díjfizetési kötelezettség azt a lakossági kibocsátót: 

a.) akinek ingatlana nincs a vezetékes ivóvízellátásra bekapcsolva, 
b.) akinek ingatlana csak kerti csappal rendelkezik, 
c.) akinek az ingatlanán a vízfogyasztás a locsolási kedvezmény figyelembe vételével 

átlagosan a havi 2 m3 –t nem haladja meg, 
d.) aki 70. életévét betöltötte, feltéve, hogy a kibocsátás az általa lakott ingatlanon 

történt. 
(2) A (1) bekezdés d) pontjában meghatározott mentesség az életkor betöltését követő év 
első napjától vehető igénybe. 
(3) Az a kibocsátó, aki 2012. december 31. napjáig a műszakilag rendelkezésre álló 
közcsatornára ráköt, az a 2011. évre vonatkozó díjtételek alapján fizetheti meg a 2012. 
évre vonatkozó talajterhelési díjat.  

 
 4. § (1) A talajterhelési díjat a kibocsátónak kell megállapítania, bevallania Békés Város 

Jegyzőjéhez, és megfizetnie tárgyévet követő év március 31. napjáig. 
(2) A telepítési szennyvíz-csatornamű üzemeltetője a Jegyző részére a kibocsátó azonosítása 
és ellenőrzése érdekében adatokat szolgáltat a kibocsátók tárgyévi vízfogyasztásáról tárgyévet 
követő év február 15. napjáig. 
 
5. § (1) A talajterhelési díjat az önkormányzati adóhatóság 11998707-04606811-10000551 
számú számlájára kell megfizetni.  
(2) Az önkormányzat talajterhelési díj számláján rendelkezésre álló összeget a befizetést 
követő hónap 10. napjáig a környezetvédelmi alap javára át kell utalni. 
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2. Értelmező rendelkezések 
 

6. § (1) Kibocsátó: Az 1995. évi LIII. törvény 2. § (2) bekezdésére és a 2003. évi LXXXIX. 
törvény 2 §-ára figyelemmel minden természetes személy (lakossági kibocsátó), jogi személy 
és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki a műszakilag rendelkezésre álló 
közcsatornára nem köt rá és a helyi vízgazdálkodási hatósági, illetve vízjogi engedélyezés 
alapján szennyvízelhelyezést, ideértve az egyedi zárt szennyvíztárolót is, alkalmaz, és 
tulajdonjoga vagy haszonélvezeti joga alapján a kibocsátással érintett ingatlanban 
rendelkezési joggal bír. 
(2) Műszakilag rendelkezésre álló közcsatorna: az a szennyvízelvezető törzshálózat, amelynek 
kiépítése – a próbaüzemet is ideértve – befejeződött, műszaki átadás-átvétele és üzembe 
helyezése megtörtént. 
(3) Szennyvízelvezető törzshálózat: a szennyvíz főgyűjtő az erre kapcsolt mellékgyűjtőkkel és 
berendezéseivel a közműves ivóvízellátásról és a közműves szennyvízelvezetésről szóló 
38/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet rendelkezéseinek figyelembe vételével. 
 

3. Záró rendelkezések 
 

7. § (1) Ezen rendelet 2012. június 1. napján lép hatályba. 
(2) Hatályát veszti Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a talajterhelési díjról 
szóló 19/2004 (VI. 25.) önkormányzati rendelete. 
(3) Hatályát veszti e rendelet 3. § (1) bekezdés d) pontja 2013. január 1. napján.   
(4) Hatályát veszti e rendelet 3. § (2) bekezdése 2013. január 1. napján 
 
 
B é k é s, 2012. május 24. 
 
 
   Izsó Gábor  Tárnok Lászlóné  
 Polgármester                                                                jegyző 
 
 
 
A rendelet kihirdetésre került: 2012. május ..…–én 
 
 
 
Tárnok Lászlóné  
   jegyző  

 
 
 
 
 
 
 
 
    
 


