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KİTELEK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 
 KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK  

5/2013./III.5./ rendeletével módosított  
20/2004. (IX.15.)   
RENDELETE 

egységes szerkezetben 
 

a talajterhelési díj helyi szabályairól. 
 

Kıtelek Községi Önkormányzata a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. 
törvény 21. § (2( és a 26. § (4) bekezdéseiben foglalt felhatalmazás alapján az alábbi 
rendeletet alkotja: 
 

I.  Fejezet 
 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
 

A rendelet célja  
 

1. § 
 

A rendelet célja, hogy a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. 
törvény (továbbiakban: Kvt.) 60. §-ának rendelkezéseivel összhangban elısegítse a 
környezetbe történı anyagkibocsátás csökkentését, a környezet és a természet megóvása 
érdekében a leghatékonyabb megoldások alkalmazását, valamint az önkormányzat és a 
környezethasználók között arányos teherviselést. 
 

A rendelet hatálya 
 
2. § 
 

(1) A rendelet hatálya a környezetet igénybe vevı, terhelı, veszélyeztetı, illetve 
szennyezı természetes és jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkezı 
szervezetekre (továbbiakban: kibocsátó) terjed ki. 

(2) A talajterhelési díj fizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki a mőszakilag 
rendelkezésére álló közcsatornára nem köt rá és a helyi vízgazdálkodási hatósági 
engedélyezés alapján szennyvízelhelyezést alkalmaz. (A környezetterhelési díjról 
szóló 2003. évi LXXXIX. tv. (továbbiakban: Ktdt.) 11. § alapján) 

 
II.  fejezet 

 
TALAJTERHELÉSI DÍJ 

 
3. § 
 

A kibocsátó a talajba jutatott szennyvíz után talajterhelési díjat köteles fizetni. 
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4. § 
 

A talajterhelési díj alapja: a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó 
szennyvízelhelyezés esetében a szolgáltatott víz mennyisége, csökkentve az ivóvízvezeték 
meghibásodása következtében elszivárgott vízmennyiséggel, illetve a május 1. és szeptember 
30. közötti idıszakban fogyasztott ivóvíz-mennyiség 10 %-ával. 
 

5. § 
 

(1) A talajterhelési díj egységdíjának mértéke: 1.200 Ft/m3. 
(2) A területérzékenységi szorzó Kıtelek község területén az érzékeny besorolás miatt 

1,5. 
(3) A talajterhelési díj mértéke: 

TTD=AxTxV, ahol a 
TTD: a fizetendı éves talajterhelési díj,  
E: az egységdíj (Ft/m3) (1) bekezdés alapján) 
A: a díjfizetési alap (m3) 
T: a területérzékenységi szorzó (2) bekezdés alapján) 
V: a veszélyeztetési szorzó (1,0) 

(4) Csökkenteni kel a díjfizetés alapját azzal a számlával igazolt mennyiséggel, amelyet a 
kibocsátó a szennyvíztárolójából az arra feljogosított olyan szervezettel állíttat el, 
amely a folyékony hulladék jogszabályi elıírások szerinti elhelyezését igazolja. 

 
6. § 
 

Nem terheli díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót, akinél a közcsatorna kiépítésre került, de 
mőszakilag – az ivóvízellátást és szennyvízcsatorna szolgáltatást nyújtó Törökszentmiklósi 
Víz-csatornamő Kft. (továbbiakban: Víz-csatornamő Kft.) igazolása szerint – nem áll számára 
rendelkezésre. 
 

(1) A kibocsátó a tárgyévet megelızı év tényleges kibocsátása alapján az önkormányzati 
adóhatóság (továbbiakban: adóhatóság) által megállapított éves összeget négy egyenlı 
részben, a negyedév utolsó napjáig fizeti meg. Az ehhez kapcsolódó 
jogkövetkezményekre, a megállapításhoz és a beszedéshez való jog elévülésére, 
valamint a végrehajtásra és e rendeletben nem szabályozott eljárási kérdésekre az 
adózás rendjérıl szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. 

(2) A szennyvízcsatornára való rákötés idıpontjától törli az adóhatóság annak a fizetési 
kötelezettségét, aki a Víz-csatornamő Kft. igazolása szerint a szennyvízcsatorna 
szolgáltatást igénybe vette. 

(3) Szünetel a fizetési kötelezettség az után az ingatlan után, amelyet nem használnak és 
ezt a tényt az adóhatóságnál bejelentik. 

 
KEDVEZMÉNYEK 

 
6/A. § 

 
Az évi díjmérték 50 %-ának megfelelı kedvezmény illeti meg azt a kibocsátót, akinek a 
családjában az egy fıre jutó havi jövedelem a 22.500 Ft-ot nem éri el. 
A kedvezmény igénylése formanyomtatvány kitöltésével történik. 
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III.  fejezet 
 

ADATSZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYOK 
 
7. § 
 

(1) A kibocsátó a talajterhelési díj fizetésérıl évente, a tárgyévet követı év február 28. 
napjáig az adóhatósághoz tesz bevallást formanyomtatványon. (A nyomtatvány 
elkészítéséért a jegyzı felel.) 

(2) Adatszolgáltatási kötelezettség terheli a Víz-csatornamő Kft-t: 
a.) minden év január 31-ig a tárgyévet megelızı évben a rendelet hatálya alá 

tartozó ingatlanoknak szolgáltatott víz mennyiségérıl, az ivóvízvezeték 
meghibásodása következtében elszivárgott, valamint a locsolási célú 
felhasználásra figyelembe vett vízmennyiségrıl, 

b.) a közcsatornára való rákötésrıl a rákötést követı hónap 5. napjáig, 
c.) a negyedévet követı hónap 5. napjáig a kibocsátások körének változásáról. 

 
IV.  fejezet 

 
ZÁRÓ ÉS ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK 

 
8. § 
 

(1) A rendelet 2004. szeptember 15-én lép hatályba. 
(2) Elsı évben a 7. § szerinti adatszolgáltatást a 2003. évi adatok alapján kell teljesíteni 

2004. október 15-ig. 
(3) 2004. évben a kibocsátó a 2004. évi talajterhelési díjnak csak az egy negyedévre jutó 

összegét köteles megfizetni legkésıbb december 31-ig. 
(4) A módosított rendelet 2013. március 5-én lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2012. 

január 1-tıl kell alkalmazni. 
 
Kıtelek, 2004. augusztus 26. 
 
Végh Tibor s.k.      Bózsóné Dr. Pravda Erzsébet s.k. 
polgármester            körjegyzı  
 
 
 
A rendeletet 2004. szeptember 15. napján az önkormányzat hirdetıtábláján 
kifüggesztéssel kihirdettem. 
 
 
 
        Bózsóné Dr. Pravda Erzsébet s.k. 
             körjegyzı  

 
 
 
 


