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Kiskunhalas Város Polgármesterének 

E L Ő T E R J E S Z T É S E 

a Képviselő-testület 2018. szeptember 27-i ülésére  

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének a talajterhelési díjról szóló 

rendelet megalkotása tárgyában 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. 

évi LXXXIX. törvény által biztosított felhatalmazás alapján megalkotta a talajterhelési díjról 

szóló 30/2012. (IX.28.) önkormányzati rendeletét, mely 2012. szeptember 29-én lépett 

hatályba.  

Az egyes törvények Alaptörvénnyel összefüggő módosításáról szóló 2011. évi CCI. törvény 

234. §-a módosította a fent említett környezetterhelési díjról szóló törvény 12. §-át oly 

módon, hogy az egységdíj mértékét 1.200,-Ft/m
3
-ben állapította meg 2012. február 1-től. A 

törvény rendelkezése alapján az egységdíj mértékét kötelező korrigálni a területérzékenységi 

szorzóval, amely Kiskunhalas esetében 1,5 területérzékenységi szorzót jelent. A 

területérzékenységet a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken lévő 

települések besorolásáról szóló 27/2004.(XII.25.) KvVM rendelet állapítja meg. Így az 1m
3
 

kibocsátott szennyvíz esetében a talajterhelési díj mértéke 1.800,-Ft/m
3
.  

A törvény értelmében az Önkormányzat a talajterhelési díjból származó bevételt a talaj, 

valamint a felszín alatti víz mennyiségi, minőségi védelmére használhatja fel. A jogszabáy 

szerint ilyen felhasználásnak minősül különösen a csatornázás, a szennyvíztisztítás, a 

vízbázisvédelem, a települési monitoring kialakítása és működtetése, a tartós 

környezetkárosodások kármentesítése, a potenciális és a tényleges szennyezőforrások 

szennyezésének megelőző, illetve utólagos műszaki védelme. 

A rendelet nem tartalmazta az átalány megállapításának szempontjait, ami beépítésre került 

jelen rendelet-tervezetbe.  

Mindezeket figyelembe véve szükséges egy új rendelet megalkotása, amely körültekintően, 

hatékony, jogszabályokkal összhangban szabályoz. 

 

Kérem a Képviselő-testületet a rendelet tervezet megtárgyalására és annak 

elfogadására. 

 

Kiskunhalas, 2018. szeptember 17. 

 

 

Fülöp Róbert s.k.  

polgármester 



 

 

 

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

a talajterhelési díjról szóló …../2018. (...) önkormányzati rendeletéhez 

(jogalkotásról szóló 2010. CXXX. törvény 17.§-a alapján) 

A tervezett jogszabály várható következményei, különösen: 

 

Társadalmi hatás: az eljárási szabály változása a lakosság körében átláthatóbb szabályozást 

ad.  

 

Gazdasági hatás: gazdasági hatása nincs a szabályozásnak. 

 

Költségvetési hatásai: a költségvetési hatása nincs a szabályozásnak. 

Az önkormányzatnak nincs ráhatása a díj mértékére, kizárólag díjmentességről, és a 

kedvezményekről dönthet.  

Környezeti és egészségügyi következményei: nem értelmezhető. 

 

Adminisztratív terheket befolyásoló következményei: a Hivatal adminisztratív terhei nem 

nőnek. 

 

A megalkotás szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: az  

Magasabb rendű jogszabállyal való összhang megteremtése szükségessé teszi a rendelet 

megalkotását, a jelenlegi rendelet hatályon kívül helyezését, és egy új rendelet megalkotását. 

Az alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:  

A meglévő állományi létszámban a személyi, szervezeti, tárgyi feltételek adottak. A pénzügyi 

feltételek rendelkezésre állnak. 

 

Kiskunhalas, 2018. szeptember 17. 

 

  



 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

…../2018. (… ….) önkormányzati rendelete 

a talajterhelési díjról 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) a) 

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a környezetterhelési díjról szóló 

2003. évi LXXXIX. törvény 21/A. § (2) bekezdésében, 26. § (4) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 

rendeli el: 

 

1. A rendelet célja  
 

1. § A rendelet célja elősegíteni a környezetbe történő anyagkibocsátás csökkentését, a 

környezet és természet megóvása érdekében a leghatékonyabb megoldások alkalmazását, 

valamint az önkormányzat és a környezethasználók közötti arányos teherviselést.  

 

2. A rendelet hatálya 

2.§ A rendelet hatálya kiterjed arra a környezethasználóra, aki Kiskunhalas Város 

Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) közigazgatási területén az engedélyhez 

kötött környezethasználata során a környezet terhelésével járó anyagot bocsát a környezetbe 

(a továbbiakban: kibocsátó). 

3. A talajterhelési díj alapja, meghatározásának módja, mértke 

3. § (1) A talajterhelési díj összegét a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. 

törvény (a továbbiakban: törvény) 12. § (2) bekezdése szerint megállapított díjalap, az 

ugyanezen törvény 12. § (3) bekezdésében meghatározott egységdíj, és a területérzékenységi 

szorzó (Kiskunhalas közigazgatási területén egységesen 1,5) szorzata határozza meg (éves 

díjalap x 1200 Ft/m3 x 1,5). 

(2) Azon kibocsátók, akiknek a vízfelhasználása mérési lehetőség hiányában nem állapítható 

meg, a talajterhelési díj alapjaként 50 liter / fő / nap vízmennyiséget kötelesek figyelembe 

venni. (3) Kiskunhalason 1,5 területérzékenységi szorzóval számolva 1.800 Ft-ot kell fizetni 

minden egyes elfogyasztott köbméter vízmennyiség után. 

 

4. A díjfizetési kötelezettség bevallása 

 

4.§ (1) A talajterhelési díjat a kibocsátónak önadózással kell megállapítani, és a díjat a 

bevallás benyújtásával egyidejűleg kell megfizetnie, a rendelet 5. § (1) bekezdésében 

meghatározott határidőig.  

(2) A díj bevallásához szükséges formanyomtatvány (a továbbiakban: nyomtatvány) a 

Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatalánál igénylehető, vagy letölthető Kiskunhalas 

Város honlapjáról.  

  



 

5. A talajterhelési díj megfizetésére vonatkozó szabályok 

 

5.§ (1) A talajterhelési díj bevallási és befizetési határideje: tárgyévet követő év március hó 

31. napja. 

(2) Ezen időpontig a hiánytalanul kitöltött nyomtatványt postai úton vissza kell küldeni, és a 

talajterhelési díjat Kiskunhalas Város Önkormányzat (továbbiakban: önkormányzat) 

11732064-15338806-03920000 számú talajterhelési díj fizetési alszámlájára átutalással vagy 

csekken kell befizetni.  

 

6. Díjmentesség, díjkedvezmény 

 

6.§ (1) Mentes a talajterhelési díj megfizetése alól az a kibocsátó, akinek a háztartásában az 

egy főre jutó havi nettó átlagjövedelem az adóévet megelőző évben nem éri el a legkisebb 

öregségi nyugdíj összegének másfélszeresét. 

(2) 50 %-os díjkedvezményben részesül az a kibocsátó, akinek a háztartásában az egy főre 

jutó havi nettó átlagjövedelem eléri a legkisebb öregségi nyugdíj összegének másfélszeresét, 

de nem haladja meg a kétszeresét. 

(3) A rendeletben biztosított kedvezmények, mentességek iránti kérelmet a tárgyévet követő 

év március 31. napjáig, a 4.§-ban rögzített nyomtatvány benyújtásával egyidejűleg a 

Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal adócsoportjához papír alapon, vagy az 

elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi 

CCXXII. törvény előírásai szerint elektronikus úton lehet benyújtani. 

 

7. Záró rendelkezések 

 

7.§ (1) Ez a rendelet 2018. november 01. napján lép hatályba.  

(2) Hatályát veszti Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének a talajterhelési 

díjról szóló 30/2012. (IX.28.) önkormányzati rendelete.  

 

 

Kiskunhalas, 2018. szeptember 28. 

 

  

 

 

/:Fülöp Róbert:/                                      /:Komlósné dr. Fekete Anikó:/  

polgármester                                                            jegyző 

 

 

Záradék:  

A rendelet kihirdetése a mai napon a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal 

hirdetőtábláján való kifüggesztéssel megtörtént.  

 

Kiskunhalas, 2018. szeptember ....  

 

 

/:Komlósné dr. Fekete Anikó:/  

 jegyző 


