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Tárgy: A talajterhelési díjról szóló önkormányzati
rendelet módosítása
Melléklet: hatásvizsgálati lap, rendelet-tervezet

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete
MAKÓ
Tisztelt Képviselő-testület!
A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény (a továbbiakban: törvény) tartalmazza
a talajterhelési díj megfizetésének szabályait és e törvény felhatalmazása 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 talajterhelési díj alanya:
A törvény 11. §-a értelmében a talajterhelési díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki a
műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá és helyi szennyvízelhelyezést, ideértve az
egyedi zárt szennyvíztározót is, alkalmaz. Amennyiben a közcsatornát év közben helyezik
üzembe, a díjfizetési kötelezettség a kibocsátót a közcsatorna üzembe helyezését követő 90.
naptól terheli. Nem terheli díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót, aki külön jogszabályok
szerint egyedi szennyvíz elhelyezési kislétesítményt, illetve egyedi szennyvíztisztító kisberendezést
alkalmaz.
A talajterhelési díj mértéke:
A törvény 12. §-a értelmében a talajterhelési díj mértékét meghatározza:
 a talajterhelési díj alapja,
 az egységdíj,
 valamint a település közigazgatási területére vonatkozó területérzékenységi szorzó.
A talajterhelési díj kiszámításának képletét a törvény 3. számú melléklete tartalmazza:
TTD = E x A x T
ahol TTD: a fizetendő éves talajterhelési díj,
E: az egységdíj (1.200.-Ft/m3),
A: a díjfizetési alap,
T: a település közigazgatási területére vonatkozó területérzékenységi szorzó.
A területérzékenységi szempontú besorolást a 27/2004.(XII. 25.) KvVM rendelet melléklete
rögzíti, mely szerint a Makóra vonatkozó területérzékenységi szorzó 1,5.
A talajterhelési díj alapja:
A szolgáltatott, vagy egyedi vízbeszerzés esetében a méréssel igazolt felhasznált, illetve mérési
HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: +36-62-511-800 FAX: +36-62-511-801 E-MAIL: INFO@MAKO.HU -1...

lehetőség hiányában az átalány alapján meghatározott víz mennyisége, csökkentve a külön
jogszabály szerinti locsolási célú felhasználásra figyelembe vett víz mennyiségével.
Kedvezmény, mentesség:
A kedvezmények, mentességek körét önkormányzati rendeletben kell szabályozni.
A talajterhelési díj önkormányzati bevétel, a kedvezmények, mentességek megállapításánál erre is
figyelemmel kell lenni.
Bevallási és befizetési kötelezettség:
A kibocsátót önadózóként az adóévet követő év március 31-ig terheli a bevallási és befizetési
kötelezettség az önkormányzati adóhatóság felé.
Mivel az önadózás azt jelenti, hogy a kibocsátó - a közszolgáltató előző évi fogyasztásra
vonatkozó adatszolgáltatása alapján - saját maga állapítja meg a talajterhelési díj alapját, számítja
ki a fizetendő díjat és utalja azt át az önkormányzat számlájára, az adóhatósági ellenőrzésnek
jelentősége lesz. Az adóhatóság szintén a közszolgáltató adatszolgáltatása alapján szerez
tudomást a talajterhelési díj fizetésére kötelezettekről és az általuk fogyasztott vízmennyiségről,
ezt kell összevetni az adóbevallással.
Fentiekre tekintettel Makó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotta a talajterhelési
díjról szóló 31/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendeletét.
A mentesség körében a rendelet az alábbi rendelkezéseket tartalmazza:
„4. § (1) Mentes a talajterhelési díj megfizetése alól
a. a vízvezeték meghibásodása (csőtörés) következtében elfolyt, elszivárgott vízmennyiség
feltéve, hogy a kibocsátó a meghibásodás a szolgáltatónak történő bejelentését hitelt
érdemlően, a szolgáltatótól kapott igazolással, a vízvezeték megjavíttatását a szerelést elvégző
által adott számlával bizonyítja;
b. a rákötés évének első napjától az a kibocsátó, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára ráköt.
(2) 4. § (1) bekezdés esetben a vízvezeték-meghibásodás hónapjára eső vízmennyiség a szolgáltatóval
igazoltatható úgy, hogy az a vízvezeték meghibásodásának hónapja előtti egy éves időszak teljes
vízfogyasztásának 1/12 részével (havi átlag-vízfogyasztás) egyezik meg.”
„5. § Mentes 2014. évben a 2013. évre vonatkozó talajterhelési díj megfizetése alól az a kibocsátó, aki 2013. évben
létesült, műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára 90 napon belül nem köt rá.”
2013. év végén – a rendelet megalkotása előtt - a szennyvízcsatornázással érintett települések
képviselőinek részvételével megtartott társulási ülésen igényként merült a hat település részéről,
hogy a talajterhelési díjról szóló rendeletekben egységesen vagy közel egységesen kellene
szabályozni a kedvezményeket, mentességeket. Akkor az a konszenzus született, hogy minden
érintett település a 2013. évet mentessé teszi a talajterhelési díj fizetése alól (már ahol egyáltalán
keletkezik fizetési kötelezettség), így ez a rendelkezés egységes lesz a hat településen. Így a
ténylegesen díjjal érintett első év 2014. lenne, amelyből első alkalommal 2015-ban származna
bevétele az önkormányzatnak.
Az érintett települések képviselő-testületei azonban időközben módosították, illetve eleve úgy
alkották meg rendeleteiket, hogy azokat a kibocsátókat is mentesítik 2015. évben a 2014. évre
vonatkozó talajterhelési díj megfizetése alól, akik a 2014. évben létesült, műszakilag rendelkezésre
álló közcsatornára 2014. december 31. napjáig nem kötöttek rá.
Makón a csatornázás több fázisban valósult meg:
Makó Gerizdes

2014. április 4.

Makó, Belváros, Vertán, Északi városrész, Északi B7 városrész

2014. augusztus 11.

Makó, Honvéd u. 6.

2014. szeptember 8.
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Makó, Honvéd városrész
2014. szeptember 17.
Fentiek alapján a lakossági kibocsátók 2014. évre vonatkozóan nem lennének egységes
időponttól talajterhelési díj megfizetésére kötelesek, illetve adatokat a kibocsátással kapcsolatban
a szolgáltatótól sem kaptunk.
A talajterhelési díj kivetését az indokolta, hogy a helyi lakosok minél nagyobb számban kössenek
rá a rendelkezésre álló közcsatornára.
Makó Város Önkormányzata annak érdekében, hogy a szennyvízbekötési számok a kívánt mértéket
elérjék a településen - a talajterhelési díjról szóló rendeletének megalkotásán túl -, az alább felsorolt
intézkedéseket tette:
- Makón a lakosság körében megszervezésre került még a csatornahálózat kiépítése előtt a
lakáskassza szerződések megkötése annak érdekében, hogy a lakossági megtakarítások által a
szennyvízcsatorna-hálózatra a bekötések és rákötések minél nagyobb számban megtörténjenek,
- a lakosság folyamatos tájékoztatását is elvégeztük (helyi újság, honlap, szóróanyagok, falugyűlés,
fórum stb.) a rákötések szorgalmazása érdekében, annak előnyeinek és elmaradása negatív
következményeinek ismertetésével,
- a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése esetén az Önkormányzat
megszüntette a lakossági támogatást a közszolgáltatás díja vonatkozásában, mivel elsődleges
célkitűzésnek tekinti azt, hogy a lakosság a hálózatra rákössön és a szennyvíz gyűjtése a rendelkezésre
álló közmű által történjen meg.
Fenti intézkedéseknek köszönhetően Makón a rákötések aránya magas, 2015. február 28-i állapot
szerint 80 %, ami azóta csak növekedhetett.
Fent kifejtettekre tekintettel javasolom a rendelet az irányú módosítást, hogy a ténylegesen
díjfizetési kötelezettséggel terhelt első év 2015. lenne, amelyből első alkalommal 2016-ban
származna bevétel, és azokat a lakosokat érintené az év elejétől egységesen, akik ebben az évben
a rendelkezésre álló csatornára nem kötnek rá.

Tisztelt Képviselő-testület!
Kérem, hogy a fenti indokok alapján a rendelet-tervezetet vitassuk meg és a talajterhelési díjról szóló
önkormányzati rendeletünket a mellékelt tervezet alapján módosítsuk.

Makó, 2015. március 18.

Farkas Éva Erzsébet
polgármester
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Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének
/2015. (III….) önkormányzati rendelete
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete
talajterhelési díjról szóló 31/2013.(XI.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi
LXXXIX. törvény 21/A §. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32.
cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
A Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének talajterhelési díjról szóló 31/2013.
(XI.28.) önkormányzati rendelet 5. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„5. §
(1) Mentes 2014. évben a 2013. évre vonatkozó talajterhelési díj megfizetése alól az a
kibocsátó, aki a 2013. évben létesült, műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára 90
napon belül nem köt rá.
(2) Mentes 2015. évben a 2014. évre vonatkozó talajterhelési díj megfizetése alól az a kibocsátó,
aki a 2014. évben létesült, műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára 2014. december 31.
napjáig nem köt rá.”
2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Farkas Éva Erzsébet s. k.
polgármester

Dr. Bálint-Hankóczy Beatrix s. k.
jegyző

1. melléklet „A talajterhelési díjról szóló helyi rendelet módosítása” tárgyú
rendelettervezethez

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP
(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)
A tervezett jogszabály várható következményei, különösen
I. társadalmi hatásai: a lakossági terheinek mérséklése.
II. gazdasági hatásai: a tervezetnek gazdasági hatása nincs.
III. költségvetési hatásai: a talajterhelési díj megfizetése alóli mentesség esetei
csökkentik a lakosság terheit, ezzel együtt az önkormányzat bevételét is.
IV. környezeti következményei: a tervezetnek környezeti következményei
nincsenek.
V. egészségi következményei: a tervezetnek egészségi következménye nincs.
VI. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: a tervezetnek adminisztratív
hatása nincs.
VII. megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei: az önkormányzat a lakosság érdekeinek szem előtt tartásával él a
törvény által biztosított lehetőséggel és díjkedvezmények és mentességek eseteit
önkormányzati rendeletben szabályozza.
VIII. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek: a rendelet módosítása ezen feltételeket nem igényli, többletköltség
várhatóan nem merül fel.

Makó, 2015. március 18.

