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Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének  

……/2012. (………) önkormányzati rendelet-tervezete 

 a  talajterhelési díjról* 

 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi 

LXXXIX. törvény 21/A. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. 

cikk (2) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

 

1. § 

 

(1)  A rendelet hatálya Pápa város közigazgatási területén azokra a természetes személyekre, 

 jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki 

 (továbbiakban: kibocsátó), akik a műszakilag rendelkezésükre álló közcsatornára 

 nem kötnek rá és a helyi vízgazdálkodási hatósági, illetve vízjogi engedélyezés 

 hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést alkalmaznak. 

 

(2)   A 3. §  kizárólag természetes személyekre alkalmazható. 

 

 

2. § 

 

(1)  A kibocsátó a talajterhelési díjfizetési kötelezettségéről évente, a tárgyévet követő év 

március 31. napjáig Pápa Város Önkormányzata Jegyzőjéhez mint önkormányzati 

adóhatósághoz (továbbiakban: jegyző) tesz bevallást. 

 

(2)  A talajterhelési díjat a kibocsátó állapítja meg és önadózás keretében az adóbevallás 

benyújtásával egyidejűleg, de legkésőbb március 31-ig köteles megfizetni Pápa Város 

Önkormányzata 11748045-15429410-03920000 Talajterhelési díj beszedési számla 

javára. 

 

(3) Annak a talajterhelési díj fizetésére kötelezett kibocsátónak, akinek az ingatlanán a 

vízfogyasztás nem mérhető, a talajterhelési díjfizetési alapot az ivóvíz- és 

szennyvízszolgáltatás díjáról szóló önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt 

átalánnyal kell megállapítani. 

 

(4) A szennyvíz-csatorna hálózatot üzemeltető Pápai Víz- és Csatornamű Zrt. mint 

szolgáltató a kibocsátók azonosítása és ellenőrzése érdekében  

(a) a közcsatornára való rácsatlakozók köréről a rákötést követő hónap 5. napjáig,  

(b) a kibocsátók tárgyévi vízfogyasztásáról - korrigálva a külön jogszabály szerint 

figyelembe vett locsolási célú kedvezmény mennyiségével, valamint az ivóvízvezeték 

meghibásodása miatt elszivárgott vízmennyiséggel - a tárgyévet követő év február 15. 

napjáig köteles a jegyzőnek adatot szolgáltatni. 

. 

(5) A talajterhelési díj megállapításával összefüggő személyes adatokat az önkormányzati 

adóhatóság a kibocsátó azonosítására, a bevallások ellenőrzésére használhatja fel. 

 

(6) A talajterhelési díj fizetésére kötelezett kibocsátókról, valamint a talajterhelési díj 

fizetésére vonatkozó díjkedvezményben részesülőkről a jegyző nyilvántartást vezet. 

 

 
(* A vastagon szedett szövegrészek a jogszabályok rendelkezéseit tartalmazzák.) 
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3. § 

 

(1)  A kibocsátó   

   2013.  évben  a  2012. évre vonatkozó fizetési kötelezettsége 80%-ának,  

  2014. évben a 2013. évre megállapított fizetési kötelezettsége 70%-ának megfelelő 

  összegű talajterhelési díjkedvezményre jogosult, amennyiben a 2. § (1) bekezdésében 

  foglaltaknak eleget tesz és  

 a)  családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi  

      nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át, 

   b)  egyedül élő személy esetén jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj  

        mindenkori legkisebb összegének 300%-át. 

 

(2) Mentesül a díjfizetési kötelezettség alól az a kibocsátó, aki a 2.§ (1) bekezdésében   

      foglaltaknak eleget tesz és  

a) családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi 

nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át, 

b) egyedül élő személy esetén jövedelme nem haladja meg az öregségi 

nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át. 

 

(3)  A talajterhelési díjkedvezmény iránti kérelmet a bevallással egyidejűleg, de legkésőbb 

tárgyév április 30-ig kell benyújtani. A határidő elmulasztása jogvesztő. 

 

(4)  A kérelemhez valamennyi családtagra vonatkozóan csatolni kell  a kérelem benyújtását 

megelőző hónap jövedelemigazolását. 

 

(5) A talajterhelési díjkedvezmény és mentesség iránti kérelem elbírálása a jegyző hatásköre.  

 

 

4. § 

 

 

(1)  Ez a rendelet 2013. január 1-jén lép hatályba. 

 

(2)  A rendeletet a hatálybalépése után indult ügyekben kell alkalmazni. 

 

(3) A rendelet 3. § (2) bekezdése 2013. 12. 31-én hatályát veszti. 

 

(4) Hatályát veszti Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének a talajterhelési díjról 

szóló 25/2004. (IX.10.) önkormányzati rendelete.  

 

 

Pápa, 2012. december 6. 

 

 

 

 

        Dr. Áldozó Tamás        Kanozsainé dr. Pék Mária  

            polgármester           jegyző 
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Általános indokolás 

 

 

A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 21/A. §-a szerint 

 

(1) A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó 

talajterhelési díjat a kibocsátónak kell megállapítania, bevallania és megfizetnie 

(önadózás) a tárgyévet követő év március 31-éig. 

 

(2) A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó 

talajterhelési díjjal kapcsolatos megállapítási, bevallási, befizetési, ellenőrzési, 

adatszolgáltatási, eljárási szabályokat, valamint a díjkedvezmények és mentességek 

eseteit a települési önkormányzat - a fővárosban a kerületi önkormányzat - rendeletben 

állapítja meg. A kibocsátó a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörhöz kapcsolódó 

talajterhelési díjat az önkormányzati rendeletben közzétett számla javára fizeti meg. 

 

(3) A közszolgáltató helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvíz- 

elhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díj megállapításához és ellenőrzéséhez szükséges 

adatokat a települési önkormányzat - fővárosban a kerületi önkormányzat - 

rendelkezésére bocsátja. 

 

2012. február 1-jétől a talajterhelési díj mértéke 120 Ft/m
3
-ről 1 200 Ft/m

3
-re emelkedett, a 

területérzékenységi szorzó – Pápán 3-as – figyelembevételével 3 600 Ft/m
3
 talajterhelési díjat 

kell fizetnie annak a kibocsátónak, aki nem kötött rá a szennyvízcsatorna-hálózatra. Az 

adózóknak a magasabb összegű díjfizetést a fenti szabályok szerint először 2013. március 31-

ig kell teljesíteniük. Az érintett ügyfeleket az adóhatóság és a Pápai Vízmű Zrt. 2012. március 

hónapban tájékoztatta a változásról és felhívtuk figyelmüket, hogy lehetőség szerint kössenek 

rá a csatorna-hálózatra. Amennyiben a rákötés évközben meg is történt, a rákötés időpontjáig 

viselni kell a magasabb terheket, illetve van aki a rákötés költségét nem tudta vállalni.  

Az előzőekben leírtakat figyelembe véve, a lakosság teherbíró képességét szem előtt tartva, 

ugyanakkor a rákötésre ösztönözve kerültek kidolgozásra a kedvezményre, illetve egy éves 

átmeneti időszakra a mentességre jogosultság feltételei, melyre a rendelet-tervezet szerint 

teszünk javaslatot. 

 

Részletes indokolás 

 

1. §-hoz 

Az önkormányzati rendelet személyi hatályát határozza meg, 

 

2. §-hoz 

Meghatározza a talajterhelési díj megfizetésére és az eljárási rendre vonatkozó szabályokat.  

 

3. §-hoz 

A talajterhelési díjkedvezményre és díjmentességre tartalmaz rendelkezéseket. 

 

4. §-hoz 

 

A hatálybaléptető és a hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmazza. 
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Előzetes hatásvizsgálat 

 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a szerint a jogszabály előkészítője - 

a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű - előzetes hatásvizsgálat 

elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat 

megállapításai az önkormányzati rendelet-tervezet esetében az alábbiak: 

 

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: 

A talajterhelési díj mértékének törvényi szintű emelése ösztönzi a szennyvízhálózatra való 

rákötést, ugyanakkor a lakosság egy része nem tudja a rákötés költségeit vállalni, illetve a 

tízszeresére emelkedett díjat megfizetni. A 2012. évi költségvetési előirányzat 6 500 EFt, a 

rendelet megalkotásával a következő évre tervezhető bevétel  nem csökken. 

 

Környezeti és egészségügyi következményei: 

Amennyiben egyre többen csatlakoznak a szennyvízcsatorna-hálózatra, a környezet 

szennyezése csökken. 

 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: 

A szabályozás adminisztratív terhei a kérelmezők számával arányosan emelkednek, de a 

személyi feltételek várhatóan elegendőek lesznek a feladat ellátásához.  

 

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei: 

A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény szerint a talajterhelési díj 

mértéke 2012. 02. 01. napjától 120 Ft/m
3
-ről 1 200 Ft/m

3
-re módosult. A területérzékenységi 

szorzó figyelembevételével Pápa városban a díj 3 600 Ft/m
3
. A nagymértékű növekmény 

ellensúlyozására indokolt a kedvezményrendszer módosítása. 

A jogalkotás elmaradása az érintett adózókra nagyon jelentős terhet róna. 

 

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: 

Tekintettel arra, hogy 2004. óta működik az „adó”, így a módosítás nem igényli a személyi, 

tárgyi, pénzügyi feltételek módosítását. 

 

 

Összeállította: Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

Benecz Rita Szociális és Egészségügyi osztályvezető 

  Szekeresné Markolt Zita adócsoport vezető  

 

 

Pápa, 2012. december 6. 

 

 

         Dr. Áldozó Tamás sk. 

             polgármester 
 


