
Lakitelek Nagyközség Képviselő-testületének 
6/2009.(II. 12.) számú önkormányzati rendelete 
a talajterhelési díjról. 
 
 
Lakitelek Nagyközség Önkormányzata a felszíni és a felszín alatti vizek védelme, 
terhelésének mérséklése, a környezethasználóknak a környezet és a természet megóvását 
szolgáló tevékenységre történő ösztönzése és az önkormányzat környezetvédelmi alapja 
költségvetési forrásainak biztosítása érdekében a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi 
LXXXIX. tv. 26. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján valamint a helyi 
önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) 
bekezdésében meghatározott jogkörénél fogva az alábbi rendeletet alkotja:  
 
 

A rendelet hatálya 
 

1. § 
 
A rendelet hatálya Lakitelek közigazgatási területén a műszakilag rendelkezésre álló 
közcsatornával ellátott területre terjed ki.  

 
2. § 

 
A talajterhelési díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki a műszakilag 
rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá, és helyi vízgazdálkodási, építési hatósági 
engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést, csatornapótló műtárgyat  alkalmaz.  
 

A talajterhelési díj meghatározása, alapja, mértéke 
 

3. § 
 

(1) A fizetendő éves talajterhelési díj (TTD) a díjalap (A), az egységdíj (E), valamint a 
település közigazgatási területére vonatkozó területérzékenységi szorzó (T) határozza meg, 
amely alapján TTD = A x E x T. 
(2) A talajterhelési díj alapja (A) a szolgáltatott, vagy egyedi vízbeszerzés esetében a 
méréssel igazolt felhasznált, illetve mérési lehetőség hiányában a (6) bekezdésben 
meghatározott átalány alapján meghatározott víz mennyisége, csökkentve a 8/2000. (X.18.) 
KöViM rendeletben foglaltak szerint locsolási célú felhasználásra figyelembe vett víz 
mennyiségével. 
(3) A talajterhelési díj alapja (A) csökkenthető azzal a számlákkal igazolt mennyiséggel, 
amelyet a kibocsátó a szennyvíztárolójából olyan, arra feljogosított szervezettel szállíttat el, 
amely a szippantott folyékony hulladék jogszabályi előírások szerinti elhelyezését igazolja. 
(4) A talajterhelési díj egységdíjának mértéke E=120 Ft/m³. 
(5) A talajterhelési díj területérzékenységi szorzója Lakitelek közigazgatási területére T= 1,5. 
(6) Azon kibocsátók, akik vízfelhasználása mérési lehetőség hiányában nem állapítható meg 
a talajterhelési díj alapjaként 80 liter /fő/nap vízmennyiséget kötelesek figyelembe venni. 
 

Díjmentesség, díjkedvezmény 

4.§ 

 



(1) Nem terheli díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót, aki külön jogszabályok szerint 
egyedi szennyvíz elhelyezési kislétesítményt, illetve egyedi szennyvíztisztító kisberendezést 
alkalmaz és a kibocsátás közvetlen környezetében a kibocsátó által létesített megfigyelő 
objektumban a talajjal kapcsolatban lévő felszín alatti vízben a kibocsátó által évente vizsgált 
nitrát, ammónium, szulfát, klorid tartalom egyik komponens tekintetében sem haladja meg 
20%-kal, illetve a közcsatorna üzembe helyezését követő hónapban végzett alapállapot 
felmérés keretében mért értékeket. E felmérés eredményét a kibocsátó köteles öt évig 
megőrizni és ellenőrzés esetén az adóhatóság rendelkezésére bocsátani. 

(2) A kibocsátó erre irányuló kérelme alapján mentes a díjfizetési kötelezettség alól: 
a./ az a magánszemély, aki az év első napján időskorúak járadékában, vakok személyi 

járadékában, vagy rendszeres szociális segélyben,  részesül, továbbá  
b./ az a magánszemély, akinek családjában az 1 főre jutó nettó havi jövedelem nem éri el 

a mindenkori öregségi nyugdíj minimumát, egyedül élő esetében az öregségi 
nyugdíjminimum másfélszeresét és a díjkivetés alapját képező ingatlanon túl egyéb 
ingatlannal vagy vagyoni értékű joggal, továbbá 500.000.-Ft-ot meghaladó forgalmi értékű 
járművel, egyéb vagyonnal (kivételt képez a mozgáskorlátozott gépjárműve) nem 
rendelkezik.  

d./ a  mentességre jogosító körülmények adóhatóság felé történő igazolása adózó 
feladata. (2) Kérelemre díjmentesség illeti meg azt a magánszemély kibocsátót, akinek: 

(2) Kérelemre 50 %-os díjmentesség illeti meg azt a magánszemély kibocsátót, akinek 
családjában az 1 főre jutó nettó havi jövedelem nem éri el a mindenkori öregségi nyugdíj 150 
%-át, egyedül élő esetében az öregségi nyugdíjminimum kétszeresét és  

- családjában súlyosan egészségkárosodott személy vagy 
- 3 vagy annál több kiskorú gyermek eltartásáról gondoskodik  
és a díjkivetés alapját képező ingatlanon túl egyéb ingatlannal vagy vagyoni értékű joggal, 

továbbá 500.000.-Ft-ot meghaladó forgalmi értékű járművel (kivételt képez a 
mozgáskorlátozott gépjárműve), egyéb vagyonnal  nem rendelkezik.  

(3) Az adómentesség és az adókedvezmény megállapítása vonatkozásában: 
a./ egyéb vagyon: a gépi meghajtású termelő és munkaeszköz, készpénz, takarékbetét, 

értékpapír. 
b./ család: egy háztartásban életvitelszerűen együttlakó közeli hozzátartozók: a házastárs, 

élettárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az 
örökbefogadó, a mostoha- és a nevelőszülő, 

c./ egyedül élő: az a személy, aki egyszemélyes háztartásban lakik, 
d./ nettó havi jövedelem: a személyi jövedelemadóról szóló törvényben jövedelemként 

meghatározott vagyoni érték (bevétel) munkavállalói járulékkal, személyi jövedelemadóval, 
egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal, valamint a jövedelemadóról szóló törvényben 
elismert költségekkel csökkentett része, függetlenül attól, hogy adómentesnek, vagy 
adókötelesnek minősül. Nem minősül jövedelemnek a súlyos mozgáskorlátozott személyek 
közlekedési támogatása és a vakok személyi járadéka. 

Díjbevallás és beszedés, eljárási szabályok 

5. § 

(1) A kibocsátó díjfizetési kötelezettségéről évente, a tárgyévet követő év március 31. 
napjáig tesz bevallást az erre rendszeresített formanyomtatványon.  

(2) A kibocsátó a talajterhelési díjat az Önkormányzat talajterhelési díj beszedési 
számlájára fizeti meg. 

(3) A kibocsátó a bevallás évét megelőző év – bázisév – vízfogyasztását köteles 
figyelembe venni a díjalap meghatározására, figyelemmel a rendelet 4.§ -ában foglaltakra. 



(4) A kibocsátó köteles a negyedév utolsó napjáig negyedévi díjelőleget fizetni. A díjelőleg 
összege a bázisév víz- fogyasztásával a 4.§ alapján számított és a 11. §-ban rögzített 
tárgyévi korrekcióval csökkentett éves talajterhelési díjfizetési kötelezettségének ¼ -e. 

(5) A díjelőlegek elszámolásának határideje az előlegfizetés évét követő év március 31. 
napja. 

a.) A díjelőlegek összesített összege és a tényleges díjfizetési kötelezettség közötti 
különbséget az elszámolással egy időben kell megfizetni. 

b.) Az előleg elszámolásban mutatkozó túlfizetés esetén a túlfizetés összege 
visszaigényelhető, vagy a következő előlegfizetési kötelezettségbe beszámítható. 

 
6. § 

 
(1) A kibocsátás megkezdését, annak megkezdésétől számított 15 napon belül kell 

bejelenteni Lakitelek Polgármesteri Hivatalban. 
(2) A kibocsátás megszüntetése esetén annak tényéről 15 napon belül rendkívüli bevallást 

kell készíteni és ez alapján a tárgyévi csökkentett díjat egy összegben kell megfizetni. 
(3) A közműves ivóvízellátást végző közszolgáltató minden év február 20. napjáig adatot 

szolgáltat az önkormányzati adóhatóság számára a szolgáltatásába bekapcsolt talajterhelési 
díjfizetésre kötelezettek előző évi  vízfogyasztásáról.  

(4) Az önkormányzati adóhatóság jogosult a bevallásban szereplő kibocsátási adatok 
valódiságának a közszolgáltatón keresztül, illetve a helyi vízgazdálkodási hatóság 
közreműködésével történő ellenőrzésére. 

(5) A talajterhelési díj bevallására, megfizetésére, a megállapításhoz és a beszedéshez 
való jog elévülésére, ellenőrzésére, valamint végrehajtására az e rendeletben nem 
szabályozott kérdésekben az adózás rendjéről szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. 

7. § 

A talajterhelési díjbefizetések a környezetvédelemről szóló 11/2002.(V.22.) számú 
önkormányzati rendelet VI. fejezete szabályozott Környezetvédelmi Alap bevételeit képezik. 

Záró rendelkezések 

8.§ 

(1) A 7. § (3) bekezdése szerinti adatokat a rendelet hatályba lépésének évében e rendelet 
hatálybalépését követő 15 napon belül szolgáltatja a talajterhelési díjfizetésre kötelezettek 
2008. évi vízfogyasztásáról. 

(2) A kibocsátó a 6. § (1) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettségét - első alkalommal 
e rendelet hatályba lépésétől számított 30 napon belül - az erre a célra rendszeresített 
nyomtatványon teszi meg. Az önkormányzati adóhatóság a bejelentés alapján a díjelőleg 
fizetésre kötelezettet nyilvántartásba veszi.  

9.§ 

A környezetvédelemről szóló 11/2002. (V.22.) sz. önkormányzati rendelet 15. § (1) 
bekezdése kiegészül az alábbi fordulattal: 

„- a talajterhelési díjból származó bevételek kizárólag csatornázási, szennyvíztisztítás 
vízbázis védelmi, tartós környezetkárosodások kármentesítési munkálatokra, illetve 
potenciális és tényleges szennyező források szennyezésének megelőző, illetve utólagos 
műszaki védelme céljára használhatók fel.” 



10. § 

Ez a rendelet 2009. április 1-jén lép hatályba. 
 
Lakitelek, 2009. február 11. 
 
 
          Varga Sándor sk.                                                                  Dr. Orbán Csaba sk. 
              Polgármester                                                                              jegyző 
 
 
 

melléklet  a 6/2009.(II.12.) számú önkormányzati rendelethez 
 
 
 

BEVALLÁS 
a talajterhelési díj megállapításához 

 
I. Díjfizető (kibocsátó) adatai: 
Neve (cégneve):………………………………………………………………….………… 
Születési helye és ideje: ……………………………………………..…………………….. 
Anyja neve: …………………………………………………...…………………………… 
Adóazonosító jele: .………………………………………………………………………... 
Adószáma: .………………………………………………………………………………... 
Statisztikai számjele: ………………………………………..…………………………….. 
Lakcíme/Székhelye:…………………………………………………………….…………. 
Levelezési címe: ………………………………………………….……………………….. 
Bankszámlaszáma: ………………………………………………………………………… 
A számlát vezető pénzintézet megnevezése: ………………………………………………. 
A bevallás kitöltőjének neve, telefonszáma: ………………………………………………. 
 …………………………………………….… 

II. Az ingatlan tulajdonosának adatai (Akkor kell kitölteni, ha nem azonos a díjfizetővel.) 

Neve (cégneve):……………………………………………………………………………. 
Születési helye és ideje: ……………………………………………..…………………….. 
Anyja neve: …………………………………………………...…………………………… 
Levelezési címe: ………………………………………………….……………………….. 

III. Díjfizetéssel érintett ingatlan adatai: 
Címe: Lakitelek,  …………………………… út/utca/köz/tér ……………..házszám 
Helyrajzi száma: …………………………………… 
Vízmérőóra azonosító száma:……………………… 
IV. Talajterhelési díj alapja: 
200.... évben felhasznált (vízmérő alapján mért) vízmennyiség:  ………………m³ 
 
V. Talajterhelési díjalapot csökkentő tételek  
1.) Ivóvízvezeték meghibásodása következtében elszivárgott vízmennyiség: ....……………m³ 

2.) Locsolási célú felhasználás (legfeljebb a május 1-jétől szeptember 30-ig terjedő 

időszakra terjedő elfogyasztott mennyiség 10 %-a, vagy a külön locsolási mérő adatai): ………………m³

3.) Szennyvízszállításra feljogosított szervezet által számlákkal igazoltan elszállított  
szennyvíz mennyisége:  ………………m³ 

 
VI. Díjfizetési kötelezettség kiszámítása 



(A) Díjfizetési alap (csökkentő tényezőket és a mentességeket figyelembe véve):……..……m3 
(E) Egységdíj:  120,- Ft/m3 
(T) Területérzékenységi szorzó:  1,5 
Talajterhelési díj éves összege (TTD= A x E x T):  ……………………Ft 
 
Mint kibocsátó, büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közöltek 
a valóságnak megfelelnek. 
 
Kelt …………………………..……… ………………………………….. 
 kibocsátó (cégszerű) aláírása 
 P.H. 
 
 


