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Zamárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2018. (XII.18.) önkormányzati 

rendelete a talajterhelési díjjal kapcsolatos helyi szabályokról 

 

 

Zamárdi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi 

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

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 

1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörben eljáró 

Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi 

Főosztály véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

 

1. Általános rendelkezések 

 

1. § 

 

(1) E rendelet személyi hatálya a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. 

törvény (a továbbiakban: Ktd.) 2. § a) pontjában meghatározott kibocsátóra terjed ki. 

(2) E rendelet tárgyi hatálya a Ktd. 2. § b) pontjában és 3. § c) pontjában meghatározott 

talajba juttatott szennyvízre terjed ki. 

(3) E rendelet területi hatálya kiterjed Zamárdi város közigazgatási területén minden 

kibocsátóra, akit az 1. § (4) bekezdése alapján talajterhelési díjfizetési kötelezettség 

terhel. 

(4) A talajterhelési díjfizetési kötelezettség a Ktd. 11. § (1) bekezdésében meghatározott 

kibocsátót terheli. 

(5) Nem terheli díjfizetési kötelezettség a Ktd. 11. § (2) bekezdésében meghatározott 

kibocsátót. 

 

2. § 

 

E rendelet alkalmazásában:  

1. egyedül élő: az a személy, aki egyszemélyes háztartásban lakik 

2. életvitelszerűen lakásként használt ingatlan: a kibocsátó olyan ingatlana, mely 

ingatlanból szervezi életét (pl. innen indul munkába vagy oktatási intézménybe, ide ér 

haza, ez az ingatlan biztosítja az életviteléhez szükséges tevékenységek helyszínét 

(főzés, mosás, családi élet szervezése)), valamint ezen ingatlan nyilvántartás szerinti 

címe szerepel elsődleges elérési címenként a hatóságoknál, a közmű-szolgáltatóknál 

3. jövedelem: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 

4. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározottak  

4. kerti csap: a közszolgáltató által igazoltan, kizárólag locsolási célra létesített, külön 

mérőórával mért önálló vízvételező hely 

5. közös háztartás: az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy 

tartózkodási hellyel rendlelkező személyek közössége 

6. lakatlan ingatlan: az az ingatlan, melynek címére a lakcímnyilvántartás lakóhely vagy 

tartózkodási hely adatot nem tartalmaz 

7. súlyos fogyatékossággal élő: az a személy, aki szakorvosi vagy orvosszakértői 

dokumentummal igazoltan az összevont adóalap adóját csökkentő kedvezmény 

igénybevétele szempontjából súlyos fogyatékosságnak minősülő betegségekről szóló 

335/2009.(XII.29.) Kormányrendelet mellékletében felsorolt betegségek 

valamelyikében szenved 
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8. technológiai célú vízfelhasználás: a közszolgáltató által igazolt vízmennyiség, amely a 

kibocsátó által engedéllyel végzett termelő tevékenysége során veszteség nélkül az 

előállított termék részévé válik 

 

2. A talajterhelési díj megállapítása 

 

3. § 

 

(1) A talajterhelési díjat a kibocsátónak kell megállapítania, bevallania és megfizetnie a 

Ktd. 16. § - 21. §-aiban meghatározottak szerint. 

(2) A talajterhelési díjat a kibocsátó a Ktd. 12. § (1)-(3) bekezdésében foglaltak 

figyelembe vételével állapítja meg. 

(3) A talajterhelési díj számításának részletes szabályaira a Ktd. 3. számú mellékletét kell 

alkalmazni azzal, hogy Zamárdi város tekintetében a területérzékenységi szorzó: 3,0. 

 

3. Az átalány megállapításának szempontjai 

 

4.§ 

 

Mérési lehetőség hiányában az átalány mértékét az állami tulajdonú közüzemi vízműből 

szolgáltatott ivóvízért, illetőleg az állami tulajdonú közüzemi csatorna használatáért fizetendő 

díjakról szóló 47/1999.(XII.28.) KHVM rendelet 3. számú melléklete szerint vízfogyasztást 

alapul véve kell megállapítani. 

 

 

4. Igazoltan elszállított szennyvíz 

 

5.§ 

 

A kibocsátó a talajterhelési díj alapját jogosult csökkenteni a Ktd. 14 §-ában meghatározott 

igazoltan elszállított szennyvíz mennyiségével. 

 

 

5. A talajterhelési díj bevallása 
 

6.§ 

 

A kibocsátó a talajterhelési díj bevallási kötelezettségét az önkormányzati adóhatóságok által 

rendszeresíthető bevallási, bejelentési nyomtatványok tartalmáról szóló 35/2008.(XII.31.) PM 

rendelet 9. melléklete szerinti nyomtatvány kitöltésével és Zamárdi város jegyzőjéhez történő 

benyújtásával teljesíti. 

 

 

6. Díjkedvezmények és mentességek esetei 

 

7.§ 

 

(1) Rászorultsági alapon mentesül a Zamárdi város közigazgatási területén életvitelszerűen 

lakásként használt ingatlanához kapcsolódóan a díjfizetés alól az, aki 

a) súlyos fogyatékossággal élő 
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b) egyedül élő és havi nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 

bevallással érintett évre vonatkozó legkisebb összegének 250 %-át 

c) közös háztartásban élő kibocsátó és a háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelme 

nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum bevallással érintett évre vonatkozó legkisebb 

összegének 200 %-át 

(2) Műszaki alapon mentesül a díjfizetés alól a kibocsátó 

a) azon ingatlana után, amely felépítménnyel nem rendelkezik 

b) ha ingatlana lakatlan és kizárólag csak kerti csappal ellátott 

c) ha a talajterhelési díj fizetési kötelezettséget keletkeztető vízfogyasztása igazoltan 

technológiai célú és a fogyasztást külön mérőórával mérik 

d) azon ingatlana után, amely tekintetében az ingatlan ellátását biztosítani képes 

közcsatornára való rákötés kedvezőtlen domborzati viszonyok miatt gravitációs módon nem 

lehetséges 

e) Zamárdi város önkormányzata tulajdonában álló ingatlanok esetében. 

(3) A mentesség biztosítására a kibocsátó a bevallása megtételével egyidejűleg, a mentesség 

alapjának megjelölésével a tárgyévre vonatkozóan terjeszthet elő kérelmet. A kérelemhez 

mellékelni kell a mentesség alapját képező körülményt hitelt érdemlően igazoló 

dokumentumokat. 

(4) A mentesség iránti kérelem elbírálásakor az (1) bekezdés b) és c) pontjára alapított 

kérelem esetében a jövedelem és a kiadások vizsgálatára a jegyző környezettanulmányt készít. 

(5) A mentesség iránti kérelem legkésőbb a mentességgel érintett évre vonatkozó bevallás 

benyújtásának napjáig terjeszthető elő. A határidő leteltét követően benyújtott mentességi 

kérelmet érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani. 

 

 

7. A talajterhelési díj befizetése 

 

8.§ 

 

A talajterhelési díjat készpénz-átutalási megbízással vagy átutalással a Zamárdi Város 

Önkormányzata nevén lévő 11743040-15397012-03920000 számú, Talajterhelési Díj 

megnevezésű számlára kell befizetni. 

 

 

8. A talajterhelési díjjal kapcsolatos adatszolgáltatás 

 

9.§ 

 

(1) Zamárdi város közigazgatási területén ivóvíz közszolgáltatást biztosító közüzemi 

szolgáltató a tárgyévet megelőző év adatairól ingatlanonkénti bontásban tárgyév március 01. 

napjáig adatot szolgáltat Zamárdi város jegyzőjének. 

(2) A Zamárdi város közigazgatási területén nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 

elszállítását végző közszolgáltató a tárgyévet megelőző évben elszállított szennyvíz 

mennyiségéről ingatlanonkénti bontásban tárgyév másrcius 01. napjáig adatot szolgáltat 

Zamárdi város jegyzőjének. 

(3) A talajterhelési díj megállapításával összefüggő személyes adatokat a kibocsátó 

azonosítására, a bevallások ellenőrzésére használja fel az önkormányzati adóhatóság. 
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9. A talajterhelési díjjal kapcsolatos ellenőrzés 

 

10.§ 

 

Zamárdi város jegyzője a kibocsátók által benyújtott bevallásokat, teljesített befizetéseket az 

adatszolgáltatók által szolgáltatott adatok, valamint a kibocsátó által csatolt, a mentességek 

igénybevételére jogosító iratok alapján az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvényben és 

az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvényben foglaltak szerint ellenőrzi. 

 

 

10. Záró rendelkezések 

 

11.§ 

 

(1) Ez a rendelet 2019. január 01. napján lép hatályba. 

(2) Hatályát veszti a talajterhelési díjjal kapcsolatos helyi szabályokról szóló 15/2004.(X.26.) 

számú önkormányzati rendelet. 

 

 

Zamárdi, 2018. december 17. 

 

 

Csákovics Gyula                                                            dr. Kerekes Gyöngyi 

  polgármester                     jegyzői feladatok ellátásával megbízott aljegyző 

                                                                                                

 

Kihirdetve: 

 

Zamárdi, 2018. december 18. 

                         dr. Kerekes Gyöngyi  

                                                                  jegyzői feladatok ellátásával megbízott aljegyző        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


