
Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 
Jegyző je 

Előterjeszt és 
a Képviselő-testület részére 

66o. számú előterjesztés 

a talajterhelési díjról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról 

I. Tartalmi összefoglaló 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: 
Képviselő-testület) a környezet megóvása, a környezetbe történő anyagkibocsátás csökkentése 
érdekében a talajterhelési díjról szóló 47/2004. (IX. 17.) önkormányzati rendeletében állapított meg 
díjfizetési kötelezettséget annak a terhére, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem 
köt rá. Az azóta eltelt időben módosultak azok a magasabb szintű jogszabályok, amelyek alapján a 
rendelet született, így a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény (a továbbiakban: 
Ktdtv.) is. 

Budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban: Kormányhivatal) az illetékességi területén 
működő helyi önkormányzatok tekintetében vizsgálta a Ktdtv.-ben kapott felhatalmazás alapján 
megalkotott valamennyi önkormányzati rendeletet. A lefolytatott törvényességi felügyeleti eljárás 
eredményeként a Kormányhivatal a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testületének a talajterhelési díjról szóló 47/2004. (IX. 17.) önkormányzati rendelettel 
összefuggésben a 2016. november 16-án kelt megkeresésében törvényességi felhívást tett. 

A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 32. §-a értelmében a 
fizetési kötelezettség növekedését eredményező adórendeletet annak hatálybalépését megelőző 30 
nappal ki kell hirdetni. Erre figyelemmel a Képviselő-testület a 2015. november 19. napján tartott 
ülésén megtárgyalta a rendelet módosítására vonatkozó azon javaslatot, amely halasztást nem tűrt. 
Az idő rövidségére való tekintettel azonban akkor a teljes felülvizsgálatra nem volt lehetőség. 

II. Hatásvizsgálat 

A jelen rendeletalkotási javaslat összhangban áll a magasabb szintű jogszabályokkal, illetve 
megfelel a jogalkotási kritériumoknak. A rendelettervezet a díjfizetők fizetési kötelezettségére 
vonatkozóan változást nem tartalmaz. 

ill. A végrehajtás feltételei 

A talajterhelési díj megállapításával és beszedésével kapcsolatos hatósági feladatkör változatlan 
formában, személyi és eszközállománnyal működtethető. A döntés végrehajtása szervezési feladatot 
nem indukál, költségvetési ráfordítást nem igényel. 

IV. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés l. 
melléklete szerint megalkotja a talajterhelési díjról szóló önkormányzati rendeletet. 

Budapest, 2015. december" Á{ 



l. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

.. .12015. ( ...... )önkormányzati rendelete 

a talajterhelési díjról 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a környezetterhelési 
díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 26. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 
környezetterhelési dijról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 21/A. § (2) bekezdésében 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

l. A rendelet hatálya 

l. § 

A rendelet hatálya Budapest Főváros X. kerület közigazgatási területén arra a természetes 
személyre,jogi személyre, valamintjogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre terjed ki, 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 (a továbbiakban: kibocsátó). 

2. Az átalány megállapítása 

2.§ 

A talajterhelési díj alapja a felhasznált vízmennyiség mérési lehetőségének hiányában 
3 m3/hó/kibocsátó vízmennyiség. 

3. A díjfizetési kötelezettség 

3.§ 

(l) A talajterhelési díjat a kibocsátónak kell megállapítania és bevallania a Budapest Főváros 
X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal adóhatósági ügyekért felelős szervezeti egysége felé 
az l. melléklet szerinti nyomtatványon. 

(2) A talajterhelési díjat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
talajterhelésidíj-beszedési számlájára kell megfizetni. 

4. A díjkedvezmény 

4.§ 

(l) A természetes személy kibocsátó kérelmére a tárgyévben 50%-os kedvezményben részesül, 
ha a családjában az egy háztartásban élők előző évre számított egy főre jutó havi nettó 
átlagjövedelme nem haladja meg 

a) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét (a továbbiakban: nyugdíjminimum), 
b) egyedülálló esetén a nyugdíjminimum 150%-át. 

(2) Az (l) bekezdésben meghatározott, díjkedvezményre jogosító helyzet fennállását írásban, 
hitelt érdemlően igazolni kell. 
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5. Záró rendelkezések 

5.§ 

Ez a rendelet 2016. január l-jén lép hatályba. 

6.§ 

Hatályát veszti Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 
a talajterhelési díjról szóló 47/2004. (IX. 17.) önkormányzati rendelete. 

Kovács Róbert 
polgármester 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 
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l. melléklet a . ..12015. (. ... .) önkormányzati rendelethez 

BEVALLÁS 
a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó 

talajterhelési díjhoz 

a 20 ........ évről 

L A díjfizető (kibocsátó): 

Neve: ------------------------------------------------------

Születési helye:---------------

ideje: 

Anyja születési családi és utóneve: 

Adószánu: ._____l '-------..JI l'-----'l'-----'l'-----'l'-----'l-----'1-----'1 - D -rn 
Adóazonosító jele:~~ :=:;=:::' ;=:'=;=:::::;::' ::::;' ==' :;=:1:::;=::;--;:::_1 ~---,-----, 
Statisztibi szamjeleJ l l l l l l l [_,____,, 1---'-----'-----'l=l ==~-LD 
LakóhetyelL----.1..1 __j_l __JIL_____J_I _________ viros, község 

------;:::::::::;::::::k~özteröl=~--=e~t:-__ .köz:temletjdlege __ hsz._ép._llL_em_ajtó 

Levelezési emre: l l l l l 

_____________ ....::közterulet. __ _:közterület jellege __ hsz._ép._lh._em_ ajtó 

' e-mail emre: 

II. A díjfizetksel érintett iD.gatJan: 

Címe: l.__...___l ...l....._l _,___l _,_l _____ város, k:özseg 

--------------'k:özterulet. __ _:köztemlet jellege __ hsz._ép._lh._em_ajtó 

Helyrajzi száma: ___________ . ____ ....:1 ____ _:1 _______ _ 



4 

llL Az ingatlan tnlajdonosának (Akkor 

Neve (cégneve): -----------------------

ideje: 

IV. A díjfizetessel kapcsolatos adatok 

l. A tirgyévbm felliasmilt (vi.zméro 

(Ha ""izmérö nem áll rendelkezésre, akkor az ömcoorumyzat ren<tel.ete surinti atalány-,.rizmennyiséget 

kell beírni!) 

2. Küloo jogszabily alapján a locsolism felllasmált ;"izmennyiség: 

3. Sz:ennyvizszállitáua feljogositott szervez:et által igazolt.m elszállitott 

szennyviz rnennyisége: 

4. Az önkoorumyuti rendelet surinti mentes vizmennyiség: 

5. A talajterhelési dij alapja (1" sor csökkentve a 2";,L<t összegével): 

6. A talajterbelési dij egysegmértéke: l 200 Ft!m3 

1. Teruletéaékenységi smrzó: 

8. A számított talajterhelési dij: sor'* 6. sor* 1. sor) 

9. Az önkorm.ányuti rendelet szerinti dijkedvez:mény: 

UL Fizetendő talajterbelési dij: 


