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Elıterjesztés 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 

2012. július 5-i ülésére 
 
 
 
Tárgy:  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének …/2012. (…) 

önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról 
 
 
 
 
Az elıterjesztést készítette:     

- Gulyás Attiláné 
pénzügyi csoportvezetı  
 

 
 
 
 
Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:  

- Pénzügyi, Területfejlesztési és 
Közbeszerzési Bizottság 
 

 
 
 
 
Törvényességi ellenırzésre megkapta:   Muhariné Mayer Piroska 
  aljegyzı 
 
 
 
 
 
 
        Kutasiné Nagy Katalin s.k. 
        jegyzı  
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Elıterjesztés 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 

2012. július 5-i ülésére 
 
Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének …/2012. (…) 

önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról 
 
Iktatószám: I/7371/1/2012. 
 
 
Tisztelt Képviselı-testület! 
 
 
A 2011. január 1. napján hatályba lépett új jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény, a 
jogszabályszerkesztésrıl szóló 61/2009. (XII.14) IRM rendelet, a környezetterhelési díjról 
szóló 2003. évi LXXXIX törvény, valamint a víziközmő-szolgáltatásról szóló 2011. évi 
CCIX. törvény elıírásait figyelembe véve került a már korábban megalkotott rendelet 
felülvizsgálatra.  
 
A jelenleg hatályban lévı önkormányzati rendelet tartalmazza a mentességek körét, mely a 70 
éven felüli kibocsátókra vonatkozik, akik vállalják, hogy öt éven belül a mőszakilag 
rendelkezésre álló közcsatornára rákötnek. A víziközmő-szolgáltatásról szóló 2011. évi 
CCIX. törvény 2012. július 01. napján hatályba lépı 55. § (1) bekezdése kimondja: „Az 
ingatlan tulajdonosa – ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik – a 
víziközmő-rendszer üzembe helyezésétıl számított egy éven belül köteles az ingatlant 
víziközmő-rendszerbe beköttetni, ha  

a) a közmőves ivóvízellátás vagy közmőves szennyvízelvezetés és tisztítás biztosításához 
szükséges víziközmő-rendszer a közterületen az ingatlanról mőszakilag elérhetı 
módon kiépült és mőszakilag rendelkezésre áll, és  

b)  az ingatlan használata rendszeres emberi tartózkodáshoz kötıdik.” 
A kedvezmények és mentességek köre megmaradt a rendelet-tervezetben, azzal a 
módosítással, hogy kivételre került az kibocsátók írásbeli kötelezettségvállalása, hogy öt éven 
belül rákötnek a mőszakilag rendelkezésre álló közcsatornára, mivel a törvény szerint az 
üzembe helyezéstıl számított 1 év áll rendelkezésre a kibocsátók részére a rákötésre, így nem 
vállalhatnak írásbeli kötelezettséget arra, hogy öt éven belül megteszik azt. 
 
Tekintettel a jogszabályi változásokra és a felülvizsgálatban megállapítottakra, a módosítás a 
rendelet jelentıs részét érintette volna, ezért egy teljesen új rendelet megalkotása vált 
szükségessé. 
 
 
Elızetes hatásvizsgálat: 
 
1. A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: 
A víziközmő-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 2012. július 01. napján hatályba 
lépı 55. § (1) bekezdése kimondja: „Az ingatlan tulajdonosa – ha törvény vagy 
kormányrendelet másként nem rendelkezik – a víziközmő-rendszer üzembe helyezésétıl 
számított egy éven belül köteles az ingatlant víziközmő-rendszerbe beköttetni, ha  

a) a közmőves ivóvízellátás vagy közmőves szennyvízelvezetés és tisztítás biztosításához 
szükséges víziközmő-rendszer a közterületen az ingatlanról mőszakilag elérhetı 
módon kiépült és mőszakilag rendelkezésre áll, és  

b)  az ingatlan használata rendszeres emberi tartózkodáshoz kötıdik.” 
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E jogszabályi rendelkezéssel összhangban áll a rendelet-tervezet is, ezáltal a jelenleg hatályos 
rendelethez képest szigorúbb rákötési kötelezettség hárul a lakosságra, mely jelentıs anyagi 
többletterhet fog jelenteni a családok nagy többsége részére, figyelemmel a jelenlegi 
gazdasági és szociális helyzetre. Ezt enyhítendı az önkormányzat továbbra is biztosít 
mentességet, kedvezményt a rendelet-tervezetben, azonban a törvényi összhang megteremtése 
érdekben a korábbi 5 éven belüli rákötési kötelezettséget megszüntetve, azaz, a rendelet-
tervezet elfogadását követıen egy éven belül kell a mentességet, kedvezményt igénybe vevı 
lakosságnak rákötni a közcsatornára, ezáltal ezen lakosság számára is többletteher jelentkezik. 
 
2. Környezeti és egészségi következményei:  
A rendelet megalkotásával a mőszakilag rendelkezésre álló közcsatornára rá nem kötı 
kibocsátók kötelesek talajterhelési díjat fizetni a környezet szennyezése miatt.  
 
3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:  
Nem mérhetı hatás. 
 
4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei: 
A rendelet megalkotását a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 26. § 
(4) bekezdése kötelezıvé teszi a települési önkormányzatok részére. 
 
5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: 
A korábbiakhoz képest nincs újabb feltétel.  
 
Fentiekre tekintettel az elıterjesztés 1. mellékletét képezı rendelet-tervezetet terjesztem a 
Tisztelt Képviselı-testület elé. 
 
 
Lajosmizse, 2012. június 14. 
 
 Basky András s.k. 
 polgármester 
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Elıterjesztés 1. melléklete 
 

Rendelet-tervezet 
 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének …/2012. (...)  
önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról 

 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a környezetterhelési díjról szóló 
2003. évi LXXXIX. törvény 26. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 
környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 21/A. § (2) bekezdésében foglalt 
feladatkörében eljárva, Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a Szervezeti 
és Mőködési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1. 
w) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Területfejlesztési és 
Közbeszerzési Bizottság véleményének kikérésével a következıket rendeli el: 
 

1. § 
 

(1) A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvényben (továbbiakban: Ktd. 
tv.) meghatározott kibocsátó a talajterhelési díjfizetési kötelezettségérıl évente 
bevallást tesz a Ktd. tv-ben meghatározott idıpontig Lajosmizse Város Polgármesteri 
Hivatala Adó- és Pénzügyi Iroda adócsoportjához (továbbiakban: adócsoport) a 
rendelet 1. mellékletét képezı bevallási nyomtatványon. 

 
(2) Az adócsoport részére a Bácsvíz Zrt. (továbbiakban: szolgáltató) a kibocsátó 

azonosítása és ellenırzése érdekében tájékoztatást küld a tárgyévet követı év február 
28. napjáig. 

 
(3) Az adócsoport a kibocsátót terhelı talajterhelési díj mértékét határozatban állapítja 

meg a Ktd. tv. 12. §-ban meghatározottak szerint. 
 

(4) A talajterhelési díj alapja csökkenthetı a Ktd. tv.-ben leírtak szerint. 
 

(5) A talajterhelési díjat Lajosmizse Város Önkormányzat 10402599-00026408-00000008 
számú talajterhelési díj fizetési alszámlája javára kell befizetni.  

 
(6) Lajosmizse Város Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) talajterhelési díj 

fizetési alszámláján rendelkezésre álló összeget a befizetést követı hónap 10. napjáig 
az önkormányzati környezetvédelmi alap javára kell átutalni. 
 

(7) Az adócsoport a kibocsátók általi vízfogyasztásról beadott bevallást ellenırzés céljából 
összeveti a szolgáltató által megküldött vízfogyasztási listával.  

 
2. § 

 
(1) A talajterhelési díj fizetésénél az önkormányzat a 2011. évi CCIX. törvény 55. § (1) 

bekezdésében meghatározott határidıig 50%-os kedvezményt biztosít azon kibocsátó 
részére, akinek háztartásában az egy fıre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg 
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 200 %-át, egyedülálló 
esetében a 300 %-át.  
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(2) Talajterhelési díj fizetésénél az önkormányzat mentességet biztosít 
a) az egyedülálló 70 éven felüli kibocsátó részére,  
b) az önálló háztartásban élı kibocsátó házastársak, illetve élettársak részére, ahol 

mindketten 70 éven felüliek. 
 

(3) A rendeletben biztosított kedvezmények, mentességek iránti kérelmet a tárgyévet 
követı év március 31. napjáig, az adócsoporthoz lehet benyújtani. Az adócsoport a 
kérelemrıl határozattal dönt. 

 
3. § 

 
(1) Ez a rendelet 2012. július 10. napján lép hatályba. 

 
(2) Hatályát veszti Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 

talajterhelési díjról szóló 40/2005. (XII.01.) önkormányzati rendelete. 
 

 
 

  Basky András: Kutasiné Nagy Katalin 
 polgármester jegyzı 
 
 
A rendelet kihirdetésének napja: 2012. ………………… 
 
 Kutasiné Nagy Katalin  
 jegyzı 
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1. melléklet a  …/2012. (…) önkormányzati rendelethez 
 

BEVALLÁSI NYOMTATVÁNY …………… ÉVR İL 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a talajterhelési díjról szóló 

rendeletéhez 
 

a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvíz elhelyezéséhez kapcsolódó 
talajterhelési díjhoz 

(Benyújtandó a szennyvízelhelyezés helye szerinti települési önkormányzati adóhatósághoz 
tárgyévet követı év március 31-ig.) 
 
1. A díjfizetı (kibocsátó) 

1.1. Neve (cégneve): .................................................................................................................  

1.2. Anyja neve:  ......................................................................................................................  

1.3. Születési helye, ideje:  .......................................................................................................  

1.4. Adóazonosító száma vagy adószáma:  ..............................................................................  

1.5. Statisztikai számjele:  ........................................................................................................  

1.6. Lakóhelye:  ........................................................................................................................  

1.7. Levelezési címe (irányítószám, település, közterület, házszám): ......................................  

 ..................................................................................................................................................  

 

2. A díjfizetéssel érintett ingatlan 

2.1. Címe:  ................................................................................................................................  

2.2. Helyrajzi száma:  ...............................................................................................................  

 

3. Az ingatlan tulajdonosának 

3.1. Neve (ha nem azonos a díjfizetıvel):  ...............................................................................  

3.2. Anyja neve:  ......................................................................................................................  

3.3. Születési helye, ideje:  .......................................................................................................  

3.4. Lakóhelye:  ........................................................................................................................  

3.5. Levelezési címe:  ...............................................................................................................  



7 
 

4. A díjfizetéssel kapcsolatos adatok 

4.1. A felhasznált (vízmérı alapján mért) vízmennyiség a tárgyévben: ............................. m3 
(Ha vízmérı nem áll rendelkezésre, akkor az önkormányzat rendelete szerint átalány 
vízmennyiséget kell beírni.) 

4.2. Külön jogszabály alapján a locsolásra felhasznált vízmennyiség: ..............................  m3 

4.3. Szennyvízszállításra feljogosított szervezet által igazoltan elszállított szennyvíz  

mennyisége: ......................................................................................................................... m3 

4.4. Az önkormányzati rendelet szerinti mentes vízmennyiség:  ........................................ m3 

4.5. A talajterhelési díj alapja (1. sor csökkentve a 2., 3., 4. sorok összegével):  ............... m3 

4.6. A talajterhelési díj egységmértéke:……….. Ft/m3 

4.7. Területérzékenységi szorzó: 1,5 

4.8. A számított talajterhelési díj (5.sor*6.sor*7.sor):  ........................................................ Ft 

4.9. Az önkormányzati rendelet szerinti díjkedvezmény:  ................................................... Ft 

4.10. Fizetendı talajterhelési díj:  ..................................................................................... Ft 

 

 

Felelısségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok a valóságnak 
megfelelnek. 
 
 
 
…………………………………, …………….év …………….…..….hó ……………nap 
 
 
 
 
       ………………………………………. 

az adózó vagy képviselıje 
(meghatalmazottja) aláírása 

 


