
 
Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

30 / 2008. (XII.12.) önkormányzati rendelete 
a talajterhelési díjról 

(egységes szerkezetben a módositására kiadott 19/2009.(IX.25.) rendelettel) 

 
 
Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. 
évi LXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ktd.) 21/A. § (2) bekezdésében, valamint a 26. § (4) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:  

 
1. § 

 
E rendelet hatálya Lengyeltóti Város közigazgatási területén kiterjed 
 

(1) arra a környezethasználóra, aki (amely) az engedélyhez kötött környezethasználata során a 
környezet terhelésével járó anyagot bocsát a környezetbe (a továbbiakban: kibocsátó); 
 

(2) azokra a környezetterhelő anyagokra, amelyek a környezetbe kerülve környezetterhelést 
eredményeznek, és amelyek kibocsátott mennyisége érvényes mérési szabvány, anyagmérleg, 
műszaki számítás segítségével meghatározható (a továbbiakban: környezetterhelő anyag). 

 
2. § 

 
(1) A kibocsátó a talajba juttatott, e rendeletben meghatározott környezetterhelő anyagok 
minden egysége után talajterhelési díjat köteles fizetni.  
 

(2) A talajterhelési díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki a műszakilag 
rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá és helyi vízgazdálkodási hatósági, illetve vízjogi 
engedélyezés hatálya alá tartozó 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.  
 

(3) Nem terheli díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót, aki külön jogszabályok szerint 
egyedi szennyvízelhelyezési kislétesítményt, illetve egyedi szennyvíztisztító kisberendezést 
alkalmaz és a kibocsátás közvetlen környezetében a kibocsátó által létesített megfigyelő 
objektumban a talajjal kapcsolatban lévő felszín alatti vízben a kibocsátó által évente vizsgált 
nitrát-, ammónium-, szulfát-, kloridtartalom egyik komponens tekintetében sem haladja meg 
20 %-kal a 2005. évben, illetve a közcsatorna üzembe helyezését követő hónapban végzett 
alapállapot-felmérés keretében mért értékeket. E felmérés eredményét a kibocsátó köteles öt 
évig megőrizni és ellenőrzés esetén az önkormányzati adóhatóság rendelkezésére bocsátani. 

 
A talajterhelési díj mértéke 

 

3. § 
 

(1) A talajterhelési díj mértékét a talajterhelési díj (2) bekezdésben meghatározott alapja, a (3) 
bekezdésben meghatározott egységdíj, valamint a (4) bekezdés szerinti területérzékenységi 
szorzó határozza meg. 
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(2) 

a) A talajterhelési díj alapja a szolgáltatott, vagy egyedi vízbeszerzés esetében a méréssel 
igazolt felhasznált, illetve mérési lehetőség hiányában az átalány alapján meghatározott víz 
mennyisége, csökkentve a külön jogszabály szerinti locsolási célú felhasználásra 
figyelembe vett víz mennyiségével. 
 

b) A talajterhelési díj alapja csökkenthető azzal a számlákkal igazolt mennyiséggel, 
amelyet a kibocsátó szennyvíztárolójából, olyan arra feljogosított szervezettel szállíttat el, 
amely a folyékony hulladék jogszabályi előírások szerinti elhelyezését igazolja.  

 

(3) A talajterhelési díj egységdíjának mértéke: 120 Ft/m3. 
 

(4) Lengyeltóti közigazgatási területére vonatkozó területérzékenységi szorzó: 1,5. 
 

(5) A talajterhelési díj számításának részletes szabályait e rendelet 1. számú melléklete 
határozza meg.   
 

(6) A talajterhelési díj fizetésére kötelezett kibocsátó a megállapított talajterhelési díjnak  
a) a 2004. évben a 20 %-át, 
b) a 2005. évben a 20 %-át, 
c) a 2006. évben az 50 %-át, 
d) a 2007. évben a 75 %-át, 
e) a 2008. évben a 90 %-át, 
f) a 2009. évtől a 100 %-át köteles megfizetni. 

 
Díjkedvezmény 

 

4. § 
 

(1) Különös méltánylást érdemlő esetben a kibocsátó kérelmére a tárgyévben a talajterhelési 
díj megfizetésére 50 %-os díjkedvezmény állapítható meg annál, 

a) ahol a közös háztartásban együtt élő családtagok egy főre jutó havi nettó jövedelme nem 
haladja meg az öregségi nyugdíjminimum (a továbbiakban: nyugdíjminimum) mindenkori 
legkisebb összegét; 
b) aki egyedülálló, és havi nettó jövedelme nem haladja meg a mindenkori 
nyugdíjminimum 150 %-át. 

 

(2) A díjkedvezményre való jogosultságot a bevallás mellékleteként benyújtott igazolásokkal 
kell hitelt érdemlően a tárgyévet követő év március 31-éig igazolni. 

 
A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó 

talajterhelési díjjal (a továbbiakban: talajterhelési díjjal) kapcsolatos sajátos szabályok 
 

5. § 
 

(1) A talajterhelési díjat a kibocsátónak kell megállapítania, bevallania és megfizetnie 
(önadózás) a tárgyévet követő év március 31-éig. 
 

(2) A kibocsátó a talajterhelési díjat az OTP Lengyeltóti 11743105-15396523-03920000 
számú Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének talajterhelési díjbeszedési 
számlája javára fizeti meg.  
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(3) A közszolgáltató – a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. – talajterhelési díj megállapításához 
és ellenőrzéséhez szükséges adatokat e rendelet 3. § (2) bekezdés a) pontjában foglalt 
adattartalommal köteles a tárgyévet követő év február 28-áig a Lengyeltóti Önkormányzat 
rendelkezésére bocsátani. 
 

(4) A talajterhelési díj a Lengyeltóti Városi Önkormányzat környezetvédelmi alapjának a 
bevételét képezi. 
 

(5) A talajterhelési díj beszedési számlán rendelkezésre álló összeget minden negyedév utolsó 
napjáig az OTP Lengyeltóti 11743105-15396523-04640000 számú Lengyeltóti Városi 
Önkormányzat Képviselő-testületének környezetvédelmi alap számlája javára kell átutalni. 
 

(6) Az önkormányzat a talajterhelési díjból származó bevételt – a (7) bekezdésben foglaltak 
figyelembevételével – a talaj, valamint a felszín alatti víz mennyiségi, minőségi védelmére 
használja fel. 
 

(7) A (6) bekezdés szerinti 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.  

 
Értelmező rendelkezések 

 

6. § 
 

(1) Környezethasználó (a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. 
törvény 2. § (2) bekezdése értelmében): Mindazon természetes és jogi személyek, valamint 
jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek, akik vagy amelyek a környezetet igénybe 
vevő, terhelő, veszélyeztető, illetőleg szennyező tevékenységet folytatnak. 
 

(2) Műszakilag rendelkezésre álló közcsatorna: amely lehetővé teszi – műszaki kialakításánál, 
elhelyezésénél fogva – a rácsatlakozást, illetve melyet a Lengyeltóti Polgármesteri Hivatal 
Beruházási ügyintézője – az általa kiadott nyilatkozatban – annak minősít. 
 

(3) Helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezés (a vízgazdálkodási 
hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996.(V. 22.) Kormány rendelet 24. § (1) bekezdés b) 
pontja alapján): A települési önkormányzat jegyzőjének hatósági engedélye alapján az 500 
m3/év mennyiséget meg nem haladó és kizárólag házi, kommunális szennyvíz elszikkasztását 
szolgáló létesítmény megépítése, használatbavétele, átalakítása. 
 

(4) A közműves szennyvízelvezető és –tisztító művel gazdaságosan el nem látható területekre 
vonatkozó Egyedi Szennyvízkezelés Nemzeti Megvalósítási Programjáról szóló 174/2003. 
(X. 28.) Kormány rendelet 2. § ba)-bb)-bc) pontja szerint:  

a) Egyedi szennyvíz-elhelyezési kislétesítmény: olyan létesítmény (építmény), amely a 
környezeti elemek terhelését csökkentve a települési szennyvizek nem közműves 
elvezetésére-tisztítására és elhelyezésére szolgál, a közműves szennyvízelvezéssel és –
tisztítással egyenértékű környezetvédelmet és életminőséget biztosít. Az egyedi szennyvíz-
elhelyezési kislétesítmény a szennyezőanyagok lebontását energiabevitel nélkül végzi. 
Tecnológiai elemei: az oldómedence, a kavics/homokszűrő(k), amelyek összességében 
lehetővé teszik – a földtani közegbe történő végső kibocsátás esetén – a növényzet és a 
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talaj élővilága számára a tisztított szennyvizek maradék tápanyagtartalmának 
hasznosítását, vagy a felszíni vizekben történő ártalommentes elhelyezést. 
 
b) Egyedi szennyvíztisztító kisberendezés: olyan létesítmény (építmény), amely a 
települési szennyvizek nem közműves elvezetésére-tisztítására és elhelyezésére szolgál, a 
közműves szennyvízelvezetéssel és –tisztítással egyenértékű környezetvédelmi megoldást 
biztosít. A szennyezőanyagok lebontását energiabevitel segítségével végző egyedi 
szennyvíztisztító kisberendezésnek biztosítania kell a szennyvizek szennyezőanyag-
tartalmnak külön jogszabályban előírt mértékű eltávolítását, akár felszíni víz, akár a 
földtani kőzeg a befogadó. 
c) Egyedi zárt szennyvíztároló: olyan létesítmény (építmény), amely egy vagy több, zártan 
és vízzáróan kialakított medencéből áll; a szennyvizek ártalommentes gyűjtésére és a 
szennyvízből keletkező települési folyékony hulladék időszakos tárolására szolgál; az 
ebben gyűjtött települési folyékony hulladék ártalommentes elhelyezésére a rendszeres 
elszállítás, a hulladékgazdálkodásra vonatkozó külön jogszabályok szerinti további kezelés 
után biztosított. 

 

(5) A talajterhelési díj alapja (a 3. § (2) bekezdése értelmében): 
    

A=Vm-Esz-Lo-Sz 
ahol 
 

A: a díjfizetési alap (m3) 
Vm: a szolgáltatott víz mennyisége (m3) 
Esz: az ivóvízvezeték meghibásodása következtében elszivárgott víz mennyisége (m3) 
Lo: a külön jogszabály (az állami tulajdonú vízi közmű igénybevételével összefüggő 
locsolási kedvezményről szóló, 8/2000. (X.18.) KÖVIM rendelet) szerinti locsolási célú 
felhasznált vízmennyiség (m3) 
Sz: az a vízmennyiség, amelyet a kibocsátó elszállíttat és a szállítást végző a folyékony 
hulladék jogszabályok szerinti elhelyezését igazolja. (m3) 

 

(6) Különös méltánylást érdemlő eset: fogyatékosság, betegség, baleset, haláleset, 
munkanélküliség, tartós jövedelemromlás, elemi kár, egyéb rendkívüli élethelyzet vagy 
létfenntartást veszélyeztető körülmény megléte, bekövetkezése. 
 

(7) Egyedülálló: az a személy, aki egyszemélyes háztartásban lakik. 
 
(8) Család: egy háztartásban életvitelszerűen együtt lakó közeli hozzátartozók. 
 
(9) Háztartás: az egy lakásban életvitelszerűen együttlakó személyek. 
 
(10) Jövedelem: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. 
§ (1) bekezdés a) pontjában meghatározottak szerint. 
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Átmeneti és záró rendelkezések 
 

7. § 
 

(1) Ez a rendelet 2009. január 1-jén lép hatályba. 
 

(2) A talajterhelési díj megfizetésére, bevallására, az ehhez kapcsolódó jogkövetkezményekre, 
a megállapításához és a beszedéséhez való jog elévülésére, pénzügyi ellenőrzésére, valamint 
végrehajtására az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Ktd., valamint az adózás 
rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.  
 

(3) A rendelet  hatályba   lépésével  egyidejűleg  hatályát  veszti  a  Lengyeltóti  Városi 
Önkormányzat Képviselő-testületének a talajterhelési díjról szóló 17/2004. (VI. 30.) 
önkormányzati rendelete. 
 
(4) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és Tanács 
2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja. 1 
 
 
Lengyeltóti, 2008. december 11. 
 
 
 

Papszt Lajos sk.                          Dr. Szatmári Ibolya sk. 
polgármester       jegyző 

 
 
 
A rendelet egységes szerkezetben hiteles.  
 
Lengyeltóti, 2009. szeptember 25.  
 
 
 

                                                                             Dr. Szatmári Ibolya 
                                                                     jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Módositva: 19/2009.(IX.25.) rendelettel  
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1. számú melléklet 
 

 
 

A talajterhelési díj mértéke 
 
 
 
 
A talajterhelési díj mértéke: 

TTD=AxExT 
 
ahol  

TTD: a fizetendő éves talajterhelési díj, 
A: a díjfizetési alap (m3) 
E: az egységdíj (Ft/m3) 
T: Lengyeltóti közigazgatási területére vonatkozó, a felszín alatti víz állapota 
szempontjából megállapított területérzékenységi szorzó.  


