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TÖKÖL VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2004.(VIL27.) 
SZÁMÚ RENDELETE A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL

AZ ALÁBBI MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN: 7/2005.(111.1.), 
16/2005.(1.13.), 15/2007.(XI.29.), 12/2012.(VI.l.)

Tököl Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 
16. § (1) bekezdésében, illetve a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvényben 
(továbbiakban: Törvény) foglalt felhatalmazás alapján a helyi vízgazdálkodási jogkörbe tartozó 
szennyvízelvezetéshez kapcsolódó talajterhelési díj helyi szabályairól az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed arra a környezethasználóra, aki (amely) Tököl Város Önkormányzat 

illetékességi területén az engedélyhez kötött környezethasználata során a környezet terhelésével járó anyagot 
bocsát a környezetbe (a továbbiakban: kibocsátó).

(2) Környezethasználónak minősül a természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezet, aki/akik a környezetet igénybevevő, terhelő, veszélyeztető, illetve szennyező 
tevékenységet folytat/folytatnak.

(3)
2. § (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, a 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 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.

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

A talajterhelési díj mértéke
3. § (1) A talajterhelési díj egységdíjának mértéke: 1.200 Ft/m3.
(2) 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.

(3) 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.

(4) A talajterhelési díj éves összege az (1) bekezdés szerinti egységdíj, a (2) és (3) bekezdések szerinti 
díjalap és a terű let érzékeny ségi szorzó (Tököl fokozottan érzékeny területnek számít, ezért a szorzó: 3,0) és a 
veszélyeztetési szorzó (1,0) szorzata.

(5) Díjkedvezményben részesül, azaz a 2011. évre megállapított talajterhelési díj egységdíját fizeti az az 
ingatlantulajdonos, aki 2013. április 1-jéig a közcsatornára ráköt.

Eljárási szabályok
4. § (1) A kibocsátó díjfizetési kötelezettségéről évente, a tárgyévet követő év március 31-ig tesz bevallást 

az önkormányzati adóhatóság által rendszeresített formanyomtatványon.



(2) Az önkormányzati adóhatóság a kibocsátó éves bevallásának benyújtását követően fizetési 
meghagyásban (határozat) állapítja meg az éves díjat.

(3) A díjat az önkormányzat „Talajterhelési díj” beszedési számlájára kell megfizetni.
(4) A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelvezetéshez kapcsolódó talajterhelési díjat 

a kibocsátónak kell megállapítania, bevallania és megfizetnie (önadózás) tárgyévet követő év március 31-éig.
(5) A kibocsátó a tárgyévet követő év március 31-éig a tárgyévi tényleges kibocsátás alapján számított 

díjat köteles megfizetni.
(6) Adófizetési kötelezettség évközi keletkezése és megszűnése (csatornahálózatra történő rá-, illetve 

lecsatlakozás, vízfogyasztás keletkezése, megszűnése) esetén a változással érintett (előző és új) kibocsátónak 
a tárgyévet követő év március 31-ig kell bevallást benyújtani.

Adatszolgáltatásra vonatkozó szabályok
5. § (1) A kibocsátó a talajterhelési díjra vonatkozó bevallás mellékleteként az e rendeletben szabályozott 

igazolásokat köteles egyidejűleg benyújtani.
(2) A TVCS Kht a nyilvántartása alapján köteles adatot szolgáltatni a kibocsátó, valamint az 

önkormányzati adóhatóság részére (az adóhatóság részére 15 napon belül, díjmentesen, írásban)
a) a szolgáltatott víz éves mennyiségéről m3-ben,
b) az ivóvízvezeték meghibásodása következtében elszivárgód víz éves mennyiségéről m3-ben
c) az állami tulajdonú vízi közmű igénybevételével összefüggő locsolási kedvezményről szóló 8/2000. 

(X.18.) KöViM rendelet, illetve Tököl Önkormányzat Képviselő-testületének a víz- és csatornadíjak 
megállapításáról szóló 10/2000. (III.22.) számú rendelete 4.§ (5) bekezdése alapján locsolásra 
felhasznált víz m3-ben megjelölt mennyiségéről,

d) a kibocsátó személyének megállapításához szükséges adatokról, a csatornahálózatra való rákötés 
megtörténtéről, illetve arról, hogy a kiépített szennyvízcsatornára való rákötésnek van-e műszaki 
akadálya (csak az önkormányzati adóhatóság részére).

A talajterhelési díj felhasználása
6. § (1) A talajterhelési díj a Tököl Önkormányzat környezetvédelmi alapjának a bevételét képezi.
(2) A talajterhelési díjból származó bevétel a talaj, valamint a felszín alatti víz mennyiségi, minőségi 

védelmére használható fel, ezek különösen a csatornázás, a szennyvíztisztítás, a vízbázis védelem, a tartós 
környezetkárosodások kármentesítése, a potenciális és a tényleges szennyező források szennyezésének 
megelőző, illetve utólagos műszaki védelme.

Átmeneti és záró rendelkezések
7. § (1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Szabályait 2004. július 1. napjától kell alkalmazni.
(2)
(3)
(4) Jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. 

törvény, az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és 
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény rendelkezései az irányadók.

Tököl, 2004. július 26.

Hoffman Pál
polgármester

s.k. Dr. Bekk Mária s.k.
jegyző
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