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Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának  
Képviselő- testülete 
 
KISZOMBOR 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A talajterhelési díj megállapításához benyújtott bevallások feldolgozása során megállapítást 
nyert, hogy nem egyértelmű a talajterhelési díj kivetésének szükségessége néhány esetben 
(pl.: épületen belüli vízvételi lehetőség hiánya, felépítmény nélküli ingatlan). 
 
A Csongrád Megyei Kormányhivatal 2018. szeptember 12. napján kiadott Hivatali 
Tájékoztatójában kifejti, hogy talajterhelési díj fizetésére az a környezethasználó lehet csak 
köteles, aki engedélyhez kötött környezethasználatot végez, vagyis helyi vízgazdálkodási 
hatósági, illetve vízjogi engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelvezetést (ideértve az 
egyedi zárt szennyvíztározót is) alkalmaz. Abban az esetben, ha műszakilag rendelkezésre áll 
a közcsatorna és a magánszemély ingatlantulajdonosnak van egyedi szennyvíztárolója, akkor 
ő kibocsátónak minősül attól függetlenül, hogy a szikkasztó létesítése jegyzői engedély 
birtokában történt-e.  
 
Az állásfoglalás kitér arra is, hogy a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. 
törvény (a továbbiakban: Ktd.) alapján nem minősül kibocsátónak az, aki csak udvari 
kifolyóval rendelkezik, és az ingatlanán lévő épületen belüli vízvételi lehetőség hiányzik 
emiatt a csatornahálózatra történő rákötés sem lehetséges.   
 
A Ktd., valamint a helyi rendelet alkalmazása során további problémaként merült fel, hogy 
azon ingatlantulajdonosok, akik ugyan rendelkeznek udvari kifolyóval, de az ingatlanon nincs 
épület és egyedi víztároló sem létesült, kibocsátónak minősülnek-e. A hivatkozott 
állásfoglalásban leírtakat figyelembe véve ezen ingatlantulajdonosok sem minősülnek 
kibocsátónak mindaddig, amíg az ingatlanon olyan épület nem létesül, amelybe a vízvételi 
lehetőség megoldásra kerül, és az a kiépített csatornahálózatra ráköthető.  
 
A talajterhelési díjjal kapcsolatos önkormányzati rendeletalkotás felhatalmazó szabályait a 
Ktd. 21/A §. (2) bekezdése és 26. § (4) bekezdése tartalmazza. A megállapítható kedvezményi 
vagy mentességi szabályok lehetnek személyhez kötöttek, illetve tárgyi oldalról 
meghatározottak.  
 



A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: 
Stabilitási tv.) 32. §-a szerint fizetési kötelezettséget megállapító, fizetésre kötelezettek körét 
bővítő, a fizetési kötelezettség terhét növelő, a kedvezményt, mentességet megszüntető vagy 
korlátozó jogszabály kihirdetése és hatálybalépése között legalább 30 napnak el kell telnie, a 
tervezet szerint azonban nem szándékozunk a szabályozáson szigorítani, hanem beépítésre 
kerülne azon konkrét személyek köre, akik - a fenti okfejtés szerint - a Ktd. rendelkezései 
alapján nem minősülnek talajterhelési szempontból kibocsátónak, ezt egyértelmű téve az 
ügyfelek és a jogalkalmazók számára. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a tárgy szerinti előterjesztést megtárgyalni és a 
rendeletet a tervezetnek megfelelően módosítani szíveskedjen. 
 
Kiszombor, 2018. november 14. 
 
      Tisztelettel: 
 
  Szegvári Ernőné 
 polgármester 



          TERVEZET! 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

____/2018.(_____) önkormányzati rendelete  
a talajterhelési díjról szóló  

25/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról 
szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 21/A §. (2) bekezdésében és 26. § (4) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  
 

1. § 
 
A talajterhelési díjról szóló 25/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelet 1. §-a a következő (3) 
bekezdéssel egészül ki: 
 
„(3) Nem minősül kibocsátónak – amennyiben ingatlanán nem rendelkezik egyedi 
szennyvíztárolóval - az a magánszemély ingatlantulajdonos: 

a) aki csak udvari kifolyóval rendelkezik és az ingatlanán lévő lakóépületen belüli 
vízvételi lehetőség hiánya miatt a közcsatornára nem tud rácsatlakozni, 

b) aki csak udvari kifolyóval rendelkezik és az ingatlanán nincs lakóépület.” 
 

2. § 
 
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.  
 

3. § 
 
E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. 
 
 

Szegvári Ernőné sk.      Dr. Kárpáti Tibor sk. 
    polgármester       jegyző 

 
 
A rendelet kihirdetésének időpontja: 2018. ____________ 
 

Dr. Kárpáti Tibor 
          jegyző 



ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP 
a talajterhelési díjról szóló 

25/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló 

____/2018. (___) önkormányzati rendelethez 
 

 
A tervezett jogszabály várható következményei, különösen: 
 
Társadalmi hatás: 
Meghatározásra kerül azon konkrét személyek köre, akik a Ktd. rendelkezései alapján nem 
minősülnek talajterhelési szempontból kibocsátónak, ezt egyértelmű téve az ügyfelek és a 
jogalkalmazók számára  
 
Gazdasági hatás: 
Nem jelentős. 
 
Költségvetési hatás: 
Nem jelentős. 
 
Környezeti és egészségi következmények: 
Nem releváns. 
 
Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: 
Nem jelentős. 
 
A jogszabály megalkotásának szükségessége: 
A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 21/A. § (2) bekezdése alapján 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 rendeletben állapítja meg. A kibocsátó a helyi vízgazdálkodási 
hatósági jogkörhöz kapcsolódó talajterhelési díjat az önkormányzati rendeletben közzétett 
számla javára fizeti meg. A megállapítható kedvezményi vagy mentességi szabályok lehetnek 
személyhez kötöttek, illetve tárgyi oldalról meghatározottak.  
 
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek: 
Rendelkezésre állnak. 
 
Kiszombor, 2018. november 14. 
 
 
 Dr. Kárpáti Tibor 
 jegyző 



INDOKOLÁS 
a talajterhelési díjról szóló 

25/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló 

____/2018. (___) önkormányzati rendelethez 
 

 
A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 21/A. § (2) bekezdése alapján 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 rendeletben állapítja meg.  
 
A megállapítható kedvezményi vagy mentességi szabályok lehetnek személyhez kötöttek, 
illetve tárgyi oldalról meghatározottak.  
 
A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: 
Stabilitási tv.) 32. §-a szerint fizetési kötelezettséget megállapító, fizetésre kötelezettek körét 
bővítő, a fizetési kötelezettség terhét növelő, a kedvezményt, mentességet megszüntető vagy 
korlátozó jogszabály kihirdetése és hatálybalépése között legalább 30 napnak el kell telnie, a 
tervezet szerint azonban nem szándékozunk a szabályozáson szigorítani, hanem beépítésre 
kerülne azon konkrét személyek köre, akik a Ktd. rendelkezései alapján nem minősülnek 
talajterhelési szempontból kibocsátónak, ezt egyértelmű téve az ügyfelek és a jogalkalmazók 
számára. 
 
A rendelet-tervezet az uniós jogból eredő kötelezettségekkel összhangban áll, a jogalkotásról 
szóló 2010. évi CXXX. törvény 20. §-ában foglalt egyeztetési kötelezettség a rendelet 
tervezetével szemben nem áll fenn. 
 
Kiszombor, 2018. november 14. 
 
 
 Dr. Kárpáti Tibor 
 jegyző  
 


