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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.: felépítmény nélküli ingatlanok, állattartó telepek), ezért állásfoglalást kértünk a Csongrád 
Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályától a mentességi 
kör esetleges bővítésével kapcsolatban.  
 
Megkeresésünk – áttétellel, a Főosztály 112385-1-1/2016. számú végzésével - a hatáskörrel és 
illetékességgel rendelkező Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz került, 
ahonnan az alábbi választ kaptuk: 
„A talajterhelési díjjal kapcsolatban a 2003. évi LXXXIX. törvény tartalmaz rendelkezéseket. 
A törvény a vízügyi hatóság részére a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó 
szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjjal kapcsolatban hatáskört nem állapít 
meg, ezért megkeresésével kapcsolatban tájékoztatást kiadni nem áll módunkban.”  
 
Fentiek alapján nem kaptunk állásfoglalást. 
 
A talajterhelési díjjal kapcsolatos önkormányzati rendeletalkotás felhatalmazó szabályait a 
környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 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 – adó esetén - adókötelezettséget 
megállapító, az adóalanyok körét bővítő, az adó mértékét növelő, illetve kedvezményt, 
mentességet megszüntető jogszabály kihirdetése és hatálybalépése között legalább 30 napnak 
el kell telnie.  
 
Tekintettel arra, hogy a Stabilitási tv. rendelkezései a mentességek bővítésére nem 
vonatkoznak, ezért az ezzel kapcsolatos rendelet megalkotására év közben is lehetőség van.  
 



A rendelettervezet szerint az állattartó telepek mentesülnek a talajterhelési díj fizetése alól, 
mivel a keletkező szennyvíz a kiépített csatornahálózaton nem vezethető el, annak tárolásáról 
és elszállításáról külön kell gondoskodni. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a tárgy szerinti előterjesztést megtárgyalni és a 
rendeletet a tervezetnek megfelelően módosítani szíveskedjen. 
 
Kiszombor, 2017. február 23. 
      Tisztelettel: 
 
  Szegvári Ernőné 
 polgármester 



          TERVEZET! 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

____/2017.(_____) 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 4. §-a a következő (3) 
bekezdéssel egészül ki: 
 
„(3) Mentes a talajterhelési díj megfizetése alól az a kibocsátó, akinek ingatlana kizárólag 
állattartó telepként működik, amennyiben ezen ingatlanon nincs lakószobával rendelkező 
épület.” 

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: 2017. ____________ 
 

Dr. Kárpáti Tibor 
          jegyző 



ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP 
a talajterhelési díjról szóló 

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

____/2017. (___) önkormányzati rendelethez 
 

 
A tervezett jogszabály várható következményei, különösen: 
 
Társadalmi hatás: 
Kis mértékben bővül a mentességben részesülők köre. A rendelet módosításával a lakosság 
azon tagjainak kiadásai csökkennek, akik mentességben részesülnek. 
 
Gazdasági hatás: 
Minimálisan csökken a talajterhelési díjból származó önkormányzati bevétel. 
 
Költségvetési hatás: 
Minimálisan csökken az önkormányzat környezetvédelmi alapjának bevétele. 
 
Környezeti és egészségi következmények: 
Nem releváns, mivel az állattartó telepeken keletkező szennyvíz a kiépített csatornahálózaton 
nem vezethető el, annak tárolásáról és elszállításáról külön kell gondoskodni. 
 
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, 2017. február 23. 
 
 
 Dr. Kárpáti Tibor 
 jegyző 



INDOKOLÁS 
a talajterhelési díjról szóló 

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

____/2017. (___) 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 – adó esetén - adókötelezettséget 
megállapító, az adóalanyok körét bővítő, az adó mértékét növelő, illetve kedvezményt, 
mentességet megszüntető jogszabály kihirdetése és hatálybalépése között legalább 30 napnak 
el kell telnie.  
 
Tekintettel arra, hogy a Stabilitási tv. rendelkezései a mentességek bővítésére nem 
vonatkoznak, ezért az ezzel kapcsolatos rendelet megalkotására év közben is lehetőség van.  
 
A rendelettervezet szerint az állattartó telepek mentesülnek a talajterhelési díj fizetése alól, 
mivel a keletkező szennyvíz a kiépített csatornahálózaton nem vezethető el, annak tárolásáról 
és elszállításáról külön kell gondoskodni. 
 
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, 2017. február 23. 
 
 
 Dr. Kárpáti Tibor 
 jegyző 


