
Lánycsók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
15/2004. (X.27.) önkormányzati rendelete 

a talajterhelési díj helyi szabályairól 

Egységes szerkezetben 
a módosításáról rendelkező 1/2005.(I.26.) és 11/2018. (XI.28.) önkormányzati rendelettel. 

Lánycsók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a környezetvédelmi díjról szóló 2003. 
évi LXXXIX. törvény (továbbiakban: Ktd.) 21.§ (2), valamint a 26.§ (4) bekezdésében foglalt 
felhatalmazás alapján a talajterhelési díjjal kapcsolatos eljárási és adatszolgáltatási 
szabályokra, valamint a díjfizetési kedvezmények, mentességek helyi szabályozására a 
következő rendeletet alkotja: 

A rendelet hatálya 

1.§ 

E rendelet hatálya kiterjed Lánycsók Község közcsatornával ellátott területén minden 
természetes és jogi személyre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre 
(továbbiakban: Kibocsátó), akit, vagy amelyet a Ktd. alapján talajterhelési díjfizetési 
kötelezettség terhel. 

2.§1 

(1) 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, 
díjfizetési kötelezettség a kibocsátót a közcsatorna üzembe helyezését követő 90. naptól 
terheli. 

(2) 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 vizsgálat 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. 

(3) A (2) bekezdés szerinti felmérés eredményét a kibocsátó köteles öt évig megőrizni és 
ellenőrzés esetén az adóhatóság rendelkezésre bocsátani. 

3.§  

(1) 2 
(2) A Kibocsátó személyében történő évközi változást, illetve a díjfizetési kötelezettség 

keletkezését, megszűnését a változást követő 15 napon belül az önkormányzati 
adóhatóságnak be kell jelenteni. 

                                                           
1 Módosította a 1/2005. (I.26.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályos 2005. január 26. napjától 
2 Hatályon kívül helyezte a 11/2018. (XI.28.) önkormányzati rendelet 7. §-a. Hatályos: 2019. január 1. napjától 



4.§3  

(1) A kibocsátónak az általa fizetendő talajterhelési díjat a rendelet 1. melléklete szerint kell 
megállapítani, a tárgyévet követő március 31-ig bevallania és megfizetnie az 
önkormányzati adóhatóság részére.  

(2) A bevallást a 35/2008. (XII.31.) PM rendelet 9. melléklete szerinti nyomtatványon lehet 
benyújtani 
a) papír alapon a Lánycsóki Közös Önkormányzati Hivatalban (7759 Lánycsók, Kossuth 

u. 3.) 
b) elektronikus úton az E-ügyintézési rendszer segítségével Lánycsók Községi 

Önkormányzat által rendszeresített elektronikus űrlapon, mely elérhető az 
Önkormányzati Hivatali Portálon. 

5.§4  

A kibocsátó a talajterhelési díjat az önkormányzat 50400089-11069856 számú számlája 
javára fizeti be, amely Lánycsók Községi Önkormányzat Környezetvédelmi Alapja bevételét 
képezi. 

6.§5 

7.§6  

A települési szennyvíz közműszolgáltatója a BARANYA-VÍZ Zrt., a kibocsátó azonosítása és 
ellenőrzése érdekében adatot szolgáltat az adóhatóság részére. 

8.§ 

(1) A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó 
talajterhelési díjjal kapcsolatos adóztatási feladatokat az önkormányzati adóhatóság látja 
el. 

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

9.§ 

Ez a rendelet 2004. november 01. napján lép hatályba, a rendelkezéseit a Ktd. hatályba 
lépésétől esedékes talajterhelési díjra kell alkalmazni. 

10.§7 

                                                           
3 Módosította a 11/2018. (XI.28.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos: 2019. január 1. napjától 
4 Módosította a 11/2018. (XI.28.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos: 2019. január 1. napjától 
5 Hatályon kívül helyezte a 11/2018. (XI.28.) önkormányzati rendelet 7. §-a. Hatályos: 2019. január 1. napjától 
6 Módosította a 11/2018. (XI.28.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos: 2019. január 1. napjától 
7 Hatályon kívül helyezte a 11/2018. (XI.28.) önkormányzati rendelet 7. §-a. Hatályos: 2019. január 1. napjától 



11.§8 

A talajterhelési díj fizetésére kötelezett kibocsátó a 2004. évben a Ktd. alapján megállapított 
talajterhelési díj 20%-át, 2005. évben 20%-át, 2006. évben 50%-át, 2007. évben 75%-át, 
2008. évben 90%-át, 2009. évben 100%-át köteles megfizetni. 

Lánycsók, 2004. október 26. 

 Hadra József s.k., Iloskityné dr. Pantyata Ágnes s.k., 
 polgármester körjegyző 

Záradék: 

A jelen rendelet Lánycsók községben 2004. október 27. napján kihirdetésre került. 

Lánycsók, 2004. október 27.  
 Iloskityné dr. Pantyata Ágnes s.k., 

 körjegyző 

                                                           
8 Módosította a 1/2005. (I.26.) önkormányzati rendelet 2.§-a. Hatályos 2005. január 26. napjától 



1. melléklet a 15/2004. (X.27.) önkormányzati rendelethez9 

A talajterhelési díj mértéke 

A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX..törvény  (továbbiakban: Ktd.) rendelkezései 
alapján 

                                    A talajterhelési díj mértéke: TTD = E x  A x  T                          

TTD= a fizetendő éves talajterhelési díj (Ft/év) 

E = egységdíj (Ft/m3), a Ktd. 12. §. (3) bekezdése alapján: „A talajterhelési díj egységdíjának mértéke 
1200.-Ft/m3” 

A = a talajterhelési díj alapja – díjfizetési alap – (m3), 

Ktd. 12.§. (2) bekezdésében foglaltak alapján a talajterhelési díj alapja (A) a helyi vízgazdálkodási 
hatósági – jegyzői – jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezés esetében a szolgáltatott, vagy egyedi 
vízbeszerzés esetében a méréssel igazolt felhasznált, illetve mérési lehetőség hiányában az átalány 
alapján meghatározott víz mennyisége (Vm), csökkentve a külön jogszabály szerinti locsolási célú 
felhasználásra figyelembe vett víz mennyiségével (Lo). 

Mérési lehetőség hiányában az átalány mértéke: 24 m3/év 

A = Vm (m3/év) – Lo (m3/év) 

T = a területérzékenységi szorzó 

A felszín alatti vizek minőségét érintő tevékenységekkel összefüggő egyes feladatokról szóló 
27/2004.(XII.25.) KvVM. rendelet melléklete tartalmazza a területek érzékenységi besorolását. 

A területérzékenység szorzó a Ktd. 3.sz. melléklete szerint attól függően változik, hogy a KvVM. 
rendelet melléklete alapján milyen az adott terület érzékenységi besorolása: Ffokozottan érzékeny: 
szorzó:3,0, Érzékeny: szorzó:1,5, vagy Kevésbé érzékeny: szorzó:1,0, 

Lánycsók község a település érzékenységi lista besorolása szerint érzékeny terület, tehát a 
területérzékenységi szorzó a kerületben 1,5. 

A fentiek alapján a talajterhelési díjat az alábbiak szerint kell kiszámítani: 

 A talajterhelési díj mértéke:  TTD = E  x A x T  

          E                             A                               T   

TTD Ft/év = 1200.-Ft/m3 x {(Vm(m3 /év) -  Lo (m3 /év)} x 1,5  

Vm = a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezés esetében a szolgáltatott 
víz mennyisége (m3/év) 

                                                           
99 Beiktatta az 1/2005. (I.26.) önkormányzati rendelet, módosította a 11/2018. (XI.28.) önkormányzati rendelet 
7.§-a. Hatályos 2019. január 1-jétől. 



Lo = külön jogszabály ( az állami tulajdonú vízi közmű  igénybevételével összefüggő locsolási 
kedvezményről szóló rendelet szerint locsolásra felhasznált víz mennyisége(m3 /év) 



2. melléklet a 15/2004. (X.27.) önkormányzati rendelethez10 

                                                           
10 Hatályon kívül helyezte a 11/2018. (XI.28.) önkormányzati rendelet 7.§-a Hatálytalan 2019. január 1-jétől. 


