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Makád Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
 

1/2005. (I. 20.) önkormányzati rendelete 
 

 talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról 
 

(egységes szerkezetben) 
 

 
 
Makád község Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. 
évi LXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ktd. tv.) 13. § (1), a 21. § (2), valamint a 26. § (4), 
bekezdése alapján, valamint a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi 
LIII. törvény 58. §-a alapján a talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról  az alábbi 
rendeletet alkotja: 
 

A rendelet célja, hatálya 
 
1. § (1) A rendelet célja, hogy 

a) meghatározza a talajterhelési díjra vonatkozóan a rászoruló lakossági kibocsátó 
 - díjkedvezményét,  

  - díjfizetési kötelezettség mentességét, továbbá 
b) rendelkezzen a talajterhelési díjjal kapcsolatos adatszolgáltatási és eljárási 
szabályokról. 

 
(2) E rendelet vonatkozásában kibocsátó az a természetes és jogi személy, jogi személyiséggel 
nem rendelkező szervezet 

a) akik vagy amelyek az élő szervezetek (életközösségeik) és a környezet élettelen 
elemeivel, valamint azok természetes és az emberi tevékenység által alakított 
környezetével kapcsolatban jogokkal rendelkeznek, illetve akiket vagy amelyeket 
kötelezettségek terhelnek; 
b) akik vagy amelyek, a környezetet igénybe vevő, terhelő, veszélyeztető, illetőleg 
szennyező tevékenységet folytatnak.  

 
2. § A rendeletet hatálya kiterjed Makád község illetékességi területére. 
 

Díjfizetési kötelezettség 
 
3. §1 (1) Talajterhelési díj fizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki a műszakilag 
rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá, és szennyvízelhelyezést alkalmaz. 
 
(2) Nem terheli díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót,  

- aki külön jogszabályban meghatározott egyedi szennyvíz-elhelyezési létesítményt,  
illetve egyedi szennyvíztisztító kisberendezést alkalmaz, illetve 
- akinél a közcsatorna kiépítésre került, de műszakilag nem áll számára 
rendelkezésre.” 
 

Talajterhelési díj alapja 
 

 
1 Megállapította a 7/2005. (IV. 23.) önkormányzati rendelet, hatályos 2005. április 23-tól 
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4. §2 (1) A talajterhelési díj alapja – az ingatlanra bekötött vezetékes ivóvíz-szolgáltatás  
esetében –  a szolgáltatott víz mennyisége.  
 
(2) Minden az (1) bekezdésben meghatározottól eltérő vízbeszerzés esetén a talajterhelési díj 
alapja a méréssel igazolt felhasznált víz mennyisége. Amennyiben mérésre nincs lehetőség, 
úgy a talajterhelési díj alapja a település átlagos, egy főre jutó ivóvízfogyasztása szerint 
számított átalány vízmennyiség, ami 32 m3/fő. 
(3) A talajterhelési díj alapját csökkenti a locsolási célú felhasználásra figyelembe vett 
vízmennyiség, amelynek meghatározására külön vízórát kell felszerelni. 
 
(4) 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. 
  

A talajterhelési díj egységdíja 
 
5. §3 A talajterhelési díj egységdíjának mértéke 1200 Ft/m3. 
 

A területérzékenységi szorzó 
 
6. §4  A területérzékenységi szorzó: 3,0. 
 

Talajterhelési díj mértéke 
 
7. §5 Az éves talajterhelési díj mértékét 
 - a talajterhelési díj alapja, 
 - a talajterhelési egységdíj,  
 - a területérzékenységi szorzó 
szorzata adja. 
 

Díjkedvezmény 
 

8. §6 A 7. §-ban meghatározott díjból  
 

a.) 72020. december 31. napjáig mentesül a talajterhelési díjfizetési kötelezettség alól 
az a kibocsátó, aki az RSD Víziközmű-társulatának tagja. A mentesség feltétele, 
hogy a kibocsátó 2021. március 31. napjáig igazolja, hogy:  
a) az RSD Víziközmű-társulat felé tartozása nem áll fenn, valamint 
b) 2021. március 15. napjáig a rendelkezésre álló közcsatornára rákötött és a 
közszolgáltatási szerződést megkötötte. 

b.) 70%-os díjkedvezmény illeti meg azt a magánszemély kibocsátót, akinek az 
ingatlanán a méréssel   igazolt éves vízfogyasztás a 20 m3-t nem haladja meg. A 
díjkedvezmény igazolására a szolgáltató részéről az önkormányzati adóhatóság 
részére megküldött éves kimutatás szolgál.  

 
2 Megállapította a 7/2005. (IV. 23.) önkormányzati rendelet, hatályos 2005. április 23-tól 
3 Módosította a 4/2013. (III.27.) önkormányzati rendelet 1. §-a, hatályos 2013. január 1-től 
 
4 Módosította a 7/2005. (IV.23.) önkormányzati rendelet, hatályos 2005. április 23-tól 
5 Módosította a 7/2005. (IV. 23.) önkormányzati. rendelet, hatályos 2005. április 23-tól  
6 Módosította a 4/2013. (III.27.) önkormányzati rendelet 2. §-a, hatályos 2013. január 1-től 
7 Módosította a 9/2020. (XII.9.) önkormányzati rendelet 1. §-a, hatályos 2020. december 10-től 
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c.) 50%-os díjkedvezmény állapítható meg annak a magánszemélynek, aki megfelel 
az alábbi feltételeknek: 
- családban élők esetén a háztartás egy főre eső átlagos nettó havi jövedelme nem 
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 
(nyugdíjminimum) 150%-át. 
- Egyedülálló esetén az egy főre eső átlagos nettó havi jövedelme nem haladja meg 
a nyugdíjminimum 200%-át. 
A kedvezmény érvényesítéséhez csatolni kell a bevallással egyidejűleg a rendelet 
3. számú mellékletében szereplő nyilatkozatot. 

  
 Mentesség a díjfizetési kötelezettség alól 

 
 

9. §8  (1) Nem terheli díjfizetési kötelezettség azt a lakossági kibocsátót: 
a.) akinek ingatlana csak kerti csappal rendelkezik, 
b.)    akinek az ingatlanán a méréssel igazolt éves vízfogyasztása nem haladja meg a 
10 m3-t.  
Az a.) pontban szereplő mentesség érvényesítéséhez a talajterhelési díj bevallásakor 
csatolni kell a rendelet 1. számú mellékletében szereplő nyilatkozatot. A b.) pontban 
szereplő mentesség igazolására a szolgáltató részéről az önkormányzati adóhatóság 
számára megküldött éves kimutatás szolgál. 
 
(2) A kedvezmények és mentességek iránti kérelmek elbírálása a Jegyző hatáskörébe 

tartozik. 
 

Adatszolgáltatási és eljárási szabályok 
 
10. §  (1) A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez 
kapcsolódó talajterhelési díjjal kapcsolatos adóztatási feladatokat az önkormányzat 
adóhatósága látja el. 
 
(2)9  A talajterhelési díjat az 11742070-15441915-03920000 számú talajterhelési díj beszedési 
számla  javára kell befizetni. 
 

A díj bevallás 
 
11. § (1) A díj bevallás  

- a kibocsátó azonosításához, 
- a díj alapjának, a mentességeknek, a kedvezményeknek, a díj összegének 

megállapításához szükséges adatokat tartalmazza. 
 
(2) A kibocsátó a díjfizetési kötelezettségéről évente, a tárgyévet követő év március 31-ig tesz 
bevallást. 
 
(3) A bevallást az önkormányzati adóhatóság által meghatározott formanyomtatványon kell 
megtenni. 
 
(4) Ha a gazdálkodó szervezet több telephelyet (gyáregységet) működtet, bevallásában az 

 
8 Módosította a 4/2013. (III.27.) önkormányzati rendelet 3. §-a, hatályos 2013. január  1-től 
9 Módosította a 7/2005. (IV.23.) önkormányzati rendelet hatályos 2005. április 23-tól 
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adatokat telephelyenként tünteti fel. (A kibocsátó köteles olyan nyilvántartást vezetni, 
amelyből a díjfizetés alapja, valamint mértéke telephelyenként megállapítható.) 
 

Nyilvántartásba vétel 
 
12. § A díjfizetési kötelezettségét bevallással bejelentő kibocsátót az önkormányzati 
adóhatóság nyilvántartásba veszi. 
 

A díj megállapítása 
 
13. § A fizetendő díjat a kibocsátó az adóbevallás során maga állapítja meg. 
 

A díj megfizetése 
 
14. §10 A kibocsátó a talajterhelési díjat a tárgyévi tényleges kibocsátási adatok alapján a 
tárgyévet követő év március 31. napjáig köteles megfizetni. 
 

Adatszolgáltatás rendje 
 

15. §11 (1) Adatszolgáltatási kötelezettség terheli az ivóvíz-szolgáltatót, melynek keretében 
kibocsátónként közli az adóhatósággal a vízdíj-fizető nevét, az ingatlan címét, a szolgáltatott 
víz mennyiségét. 
 
(2) Adatszolgáltatási kötelezettség terheli a csatorna-szolgáltatót, melynek keretében 
kibocsátónként közli az adóhatósággal a csatornadíj-fizető nevét, az ingatlan címét, a 
csatorna-szolgáltatás igénybevételének időpontját, az esetleges kedvezményeket . 
 
(3) Az adatszolgáltatás határideje a tárgyévet követő év március 31. napja. 
 

Egyéb eljárási szabályok 
 
16. § (1) A talajterhelési díj megfizetésére, bevallására és az ehhez kapcsolódó 
jogkövetkezményekre, a megállapítására és a beszedési jog elévülésére, pénzügyi 
ellenőrzésére, valamint végrehajtására az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben  A 
környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény, valamint Az adózás rendjéről 
szóló 2003. évi XCII. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. 
 
(2) A talajterhelési díj nyilvántartására, kezelésére és elszámolására az e rendeletben nem 
szabályozott kérdésekben A települési önkormányzat hatáskörébe tartozó adók és adók 
módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásáról, kezeléséről és elszámolásáról szóló 
13/1991. (V. 21.) PM rendelet előírásait kell alkalmazni. 
  

Környezetvédelmi alap 
 

17. § (1) Az önkormányzat a környezetvédelmi feladatainak megoldása, elősegítése 
érdekében önkormányzati Környezetvédelmi alapot hoz létre. 
 
(2) A Környezetvédelmi alap bevételei a következők: 

 
10 Módosította a 7/2005. (IV. 23.) önkormányzati rendelet, hatályos 2005. április 23-tól 
11 Módosította a 7/2005. (IV. 23.) önkormányzati rendelet, hatályos 2005. április 23-tól 
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- a települési önkormányzat által jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság teljes 
összege,  
- a területi környezetvédelmi hatóság által az önkormányzat területén jogerősen 
kiszabott környezetvédelmi bírságok összegének 30 %-a,  
- a környezetterhelési díjak és az igénybevételi járulékok külön törvényben 
meghatározott része,  

 - az önkormányzati bevételek környezetvédelmi célokra elkülönített összege,  
 - egyéb bevételek. 
 
(3)12 A Környezetvédelmi Alap rendeltetése, hogy fedezetet biztosítson: 
- a község környezetminőségének javításához, az állampolgárokhoz méltó, egészséges, 
esztétikus környezeti állapot megteremtéséhez, 
- a környezeti ártalmak és károsítások pontos feltárásához, megelőzéséhez, mérsékléséhez és 
felszámolásához, 
- környezetkímélő technológiák és tevékenységek támogatásához, 
- természeti értékek megóvásához, fenntartásához és fejlesztéséhez, 
- zöldterületek védelméhez és fejlesztéséhez, 
- környezet és természetvédelmi tudatformáláshoz, ismeretterjesztéshez, oktatáshoz, 
neveléshez. 
 
(4) A képviselő-testületnek a Környezetvédelmi alap 

- tervezett felhasználásról - a költségvetési rendelet megalkotásakor,  
- a tényleges felhasználásról -  a zárszámadás elfogadásával egyidejűleg 

évente rendelkeznie kell. 
 
18. § (1) A helyi vízgazdálkodási hatósági körbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó 
talajterhelési díj az önkormányzat Környezetvédelmi alapjának a bevételét képezi. 
 
(2) Az önkormányzat a talajterhelési díjból származó bevételét – a (3) bekezdésben foglaltak 
figyelembevételével – a talaj, valamint a felszín alatti víz mennyiségi, minőségi védelmére 
használhatja fel. 
 
(3)13 A (2) bekezdés szerinti felhasználásnak minősül különösen: 

- a csatornázás (kiépítéssel kapcsolatos feladatok, tervek, szakértői vélemények) 
- a szennyvíztisztítás  (önkormányzati tulajdonban lévő berendezések felújítása, 

karbantartása) 
- a vízbázisvédelem (csapadékvíz befogadó tóval kapcsolatos feladatok, szakértői 

vélemények) 
- a tartós környezetkárosodások kármentesítése 
- a potenciális és tényleges szennyezőforrások szennyezésének megelőző, illetőleg 

utólagos műszaki védelme. 
   

Záró és átmeneti rendelkezések 
 
 
19. §14 
20. § 15 

 
12 Módosította a 9/2016. (IX.19.) önkormányzati rendelet 1. §-a, hatályos 2016. szeptember 19-től 
13 Módosította a 9/2016. (IX.19.) önkormányzati rendelet 2. §-a, hatályos 2016. szeptember 19-től 
14 Hatályon kívül helyezte a 7/2005. (IV.23.) önkormányzati rendelet, hatálytalan 2005. április 23-tól 
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21. § E rendelet 2005. február 1. napján lép hatályba. 
 
 
 
 Bódis István       Zinger Miklós 
            polgármester             jegyző 
 
 
A rendelet egységes szerkezetbe foglalása 2020. december 9-én megtörtént. 
 
 
                Csománé dr. Dreska Hajnalka 
                aljegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
15 Hatályon kívül helyezte a 7/2005. (IV.23.) önkormányzati rendelet, hatálytalan 2005. április 23-tól 
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1. számú melléklet az 1/2005 (I. 20.) számú önkormányzati rendelethez16 

N Y I L A T K O Z A T 
 

Mentesség igénybevételéhez ……………………………. évben 
 
 

Nyilatkozom, hogy a helyi önkormányzat                számú talajterhelési díjról szóló rendelete      
§.    bekezdés      pontja alapján díjmentességre jogosult vagyok, mert 
 
A 2322 Makád, ________________________________________________________ szám 
alatti ingatlanon csak kerti csappal rendelkezem. 
 
Makád, ……………………………. 
 
 
        
 ____________________________ 
           aláírás 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
16 Beiktatta a 4/2013. (III.27.) önkormányzati rendelet, hatályos 2013. január 1-től 
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2. számú melléklet az 1/2005. (I. 20.) számú önkormányzati rendelethez17 

         
 

N Y I LA T K O Z A T 
 

Mentesség igénybevételéhez 2020. évben 
 
Nyilatkozom, hogy Makád Község Önkormányzat képviselő-testületének a  talajterhelési 
díjjal kapcsolatos szabályok megállapításáról szóló 1/2005. (I.20.) önkormányzati rendelet 8.§ 
a) bekezdése alapján díjfizetési mentességre vagyok jogosult, mert 2021. évi március 31. 
napjáig a műszakilag rendelkező közcsatorna-hálózatra rákötöttem.  
Kedvezményemet a víziközmű szolgáltatóval megkötött közüzemi /közszolgáltatási szerződés 
másolatának becsatolásával igazolom. 
 
Makád, …………………………………. 
                                                                                                ___________________________ 
                                                                                                                  aláírás 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
17 Módosította a 9/2020. (XII.9.) önkormányzati rendelet 2. §-a, hatályos 2020. december 10-től 
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3. számú melléklet az 1/2005 (I. 20.) számú önkormányzati rendelethez18 

          
N Y I L A T K O Z A T 

 
Kedvezmény igénybevételéhez ……………………………. évben 

 
 

Nyilatkozom, hogy a helyi  önkormányzat                számú talajterhelési díjról szóló rendelete      
§.    bekezdés      pontja alapján    %-os  díjfizetési kedvezményre vagyok jogosult 
az alábbiak szerint:  

A háztartásban élők neve: 3 havi átlag nettó jövedelem (Ft): 

  

  

  

  

  

  

Összesen: …………… fő ……………………………………. Ft 

 
 
 
1 főre jutó jövedelem: ………………………………………….. 
 
Mellékelem a családban élők jövedelemigazolását. 
 
Makád, ……………………………………. 
 
 
        
 __________________________ 
                aláírás 
 

 
18 Beiktatta a 4/2013. (III.27.) önkormányzati rendelet, hatályos 2013. január 1-től 


