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BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 

POLGÁRMESTERE 

Készült a 2016. szeptember 14. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. 
Készítette: Szita Andrásné adó ügyosztályvezető 

Tárgy: Javaslat Budapest Főváros XVI. kerületi 
Önkormányzatnak a talajterhelési díjról szóló 
34/2007. (XII. 3.) rendeletének módosítására 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvényben kapott felhatalmazás 
alapján a kerületi önkormányzat Képviselő-testülete rendeletben állapítja meg a helyi 
vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési 
díjjal kapcsolatos megállapítási, bevallási, befizetési, ellenőrzési, adatszolgáltatási, eljárási, 
valamint a díjkedvezmények és mentességek eseteire vonatkozó szabályokat. 
Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi vízgazdálkodási 
hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjjal kapcsolatos 
részletes szabályokat az általa megalkotott talajterhelési díjról szóló 34/2007. (XII. 3.) 
rendeletében (a továbbiakban: Rendelet) rögzítette. 
A Rendelet mögöttes jogforrásaként szolgáló 8/2000. (X. 18.) KöVIM rendeletet hatályon 
kívül helyezték. Az eddig a KöVIM rendeletben szabályozott locsolási kedvezmény részletes 
szabályai megváltoztak. A locsolási kedvezmények új és részletes szabályait a 2016. 01. Öl
től hatályos 58/2013. (II. 27.) Kormányrendelet tartalmazza. A fentebb kifejtettek alapján 
indokolt a megváltozott szabályoknak a Rendeletbe történő beépítése. 
A Rendelet 3.§ (4) bekezdése mögöttes jogforrásra történő utalásként tartalmazza a felszín 
alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken lévő települések besorolásáról szóló 
27/2004. (XII. 25.) KvVM rendeletre való hivatkozását is. A KvVM rendelet értelmében a 
XVI. kerület „érzékeny,, területnek számít, ezért a talajterhelési díj számításánál 
alkalmazandó szorzó 1,5. Az adózók számára is egyszerűbb jogalkalmazás miatt javasolom, 
hogy a Rendelet 3.§-ának (4) bekezdése kerüljön kiegészítésre a területérzékenységi szorzó 
számával is. 
A Rendelet 3.§-ának (6) bekezdése egyfajta egyébként a Ktd törvényben külön 
rendelkezésként nevesített díjkedvezményt is tartalmaz. Mind a törvényi, mind pedig a 
rendeleti szabály szerint 2009-től a talajterhelési díjra kötelezett már a megállapított 
talajterhelési díj 100%-át köteles fizetni, ezért ez a rendelkezés mostanra, (2016-ra) 
kiüresedett. Javasolom, hogy a Rendelet 3. §-ának (6) bekezdése kerüljön törlésre. 
A Ktd. előírja, hogy az önkormányzati rendeletben kell közzétenni a számlaszámot, melynek 
javára a talajterhelési díjat meg kell fizetni, ezért javaslom kiegészíteni a számlaszámmal a 
rendeletet. 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-ában foglalt előzetes hatásvizsgálat 
összefoglalása: 

A végrehajtás feltételei: 
A tervezet az Önkormányzat számára nem jelent többletfeladatot. 
A társadalmi hatások összefoglalása: 
A tervezetnek a társadalomra minimális kimutatható hatása van. 



Társadalmi költségek: 
A tervezet a társadalom számára nem jelent költséget. 
Költségvetési hatások: 
A tervezet költségvetési többletkiadással nem jár. 
Egészségügyi hatások: 
Nincsenek kimutatható egészségügyi hatások. 
Környezeti hatások: 
Nincsenek kimutatható környezeti hatások. 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és alkossa meg 
rendeletét! 

Rendeleti javaslat: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete 
megalkotja a talajterhelési díjról szóló 34/2007. (XII. 3.) rendelet 
módosításáról szóló /2016.(...) önkormányzati rendeletét. 

(Elfogadása minősített szótöbbséget igényel az SZMSZ 18. § (2) 
bekezdés a) pontja alapján) 

Budapest, 2016. szeptember 5. 

Kovács Péter 
polgármester 

Jegyző 
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Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

.../2016. (...) önkormányzati rendelete 
a talajterhelési díjról szóló 34/2007. (XII. 3.) rendelet módosításáról 

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk 
(2) bekezdésében, valamint a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 26. 
§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 

1. § 

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzatnak a talajterhelési díjról szóló 34/2007. (XII. 
3.) rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 3. § (2) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép: 

„(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 felhasználására 
figyelembe vett víz mennyiségével. Mérési lehetőség hiányában a talajterhelési díj 
alapjának megállapításához szükséges víz átalányára a víziközmü-szolgáltatásról szóló 
2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013 (II. 27.) 
Kormányrendelet 8. számú mellékletében meghatározott átalánymennyiségek alapján 
Budapest Főváros XVI. kerület vonatkozásában egységesen 95 liter/fő/nap átalányt 
állapít meg Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete." 

2- § 

A Rendelet 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(4) Budapest Főváros XVI. kerület szennyeződés érzékenységi besorolása a felszín alatti 
víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról szóló 
27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet mellékletében foglaltaknak megfelelően 'érzékeny' 
felszín alatti vízminőség védelmi terület. E rendelet alkalmazásában a 
területérzékenységi szorzó: 1,5." 

3. § 

Hatályát veszti a Rendelet 3. § (6) bekezdése. 

4. § 

A Rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) A talajterhelési díjat az Önkormányzat OTP Banknál vezetett 11784009-15516006-
03920000 számlaszámú „Talajterhelési díj számlájára" kell befizetni." 





Általános indokolás 

1. § 

A magasabb szintű jogszabályi környezet változásának átvezetését tartalmazza. 

2. § 

A lakosság könnyebb jogalkalmazása érdekében a területérzékenységi szorzót deklarálja. 

3- § 

Hatályon kívül helyező rendelkezést tartalmaz. 

4- § 

A talajterhelési díj befizetésére szolgáló számlaszámot határozza meg. 

5. § 

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz. 
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Budapest Főváros XVI. kerületi 
Önkormányzat 

29/2009. (VI. 25.) a 16/2008. (V. 13.) 
rendelettel módosított 

34/2007. (XII. 3.) rendelete 

a talajterhelési díjról 

(Kivonatos formában) 

Budapest Főváros XVI. kerület 
Önkormányzata a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) 
bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a 
környezetterhelési díjról szóló 2003. évi 
LXXXIX. törvény (továbbiakban: Ktd.) 
21/A. § (2) bekezdése és a 26. § (4) 
bekezdése alapján a talajterhelési díjról a 
következő rendeletet alkotja: 

3-§ 

(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 felhasználására figyelembe vett 
víz mennyiségével. Mérési lehetőség 
hiányában a talajterhelési díj alapjának 
megállapításához szükséges víz átalányára az 
állami tulajdonú víziközmű igénybevételével 
összefüggő locsolási kedvezményről szóló 
8/2000. (X. 18.) KöViM rendelet 1. számú 
mellékletében meghatározott 
átalánymennyiségek alapján Budapest 
Főváros XVI. kerület vonatkozásában 
egységesen 95 liter/fő/nap átalányt állapít 
meg Budapest Főváros XVI. kerület 
Önkormányzata. 

(4) Budapest Főváros XVI. kerület 
szennyeződés érzékenységi besorolása a 
felszín alatti víz állapota szempontjából 
érzékeny területeken levő települések 
besorolásáról szóló 27/2004. (XII. 25.) 

Budapest Főváros XVI. kerületi 
Önkormányzat 

.../2016. (...), 29/2009. (VI. 25.) a 16/2008. 
(V. 13.) rendelettel módosított 

34/2007. (XII. 3.) rendelete 

a talajterhelési díjról 

(Kivonatos formában) 

Budapest Főváros XVI. kerület 
Önkormányzata a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) 
bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a 
környezetterhelési díjról szóló 2003. évi 
LXXXIX. törvény (továbbiakban: Ktd.) 
21/A. § (2) bekezdése és a 26. § (4) 
bekezdése alapján a talajterhelési díjról a 
következő rendeletet alkotja: 

3 .§ 

(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 
felhasználására figyelembe vett víz 
mennyiségével. Mérési lehetőség 
hiányában a talajterhelési díj alapjának 
megállapításához szükséges víz átalányára 
a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi 
CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek 
végrehajtásáról szóló 58/2013 (II. 27.) 
Kormányrendelet 8. számú mellékletében 
meghatározott átalánymennyiségek 
alapján Budapest Főváros XVI. kerület 
vonatkozásában egységesen 95 liter/fő/nap 
átalányt állapít meg Budapest Főváros 
XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő
testülete. 

(4) Budapest Főváros XVI. kerület 
szennyeződés érzékenységi besorolása a 
felszín alatti víz állapota szempontjából 
érzékeny területeken levő települések 



> 

KvVM rendelet mellékletében foglaltaknak 
megfelelően 'érzékeny' felszín alatti 
vízminőség védelmi terület. 

(6) A talajterhelési díj fizetésére 
kötelezett kibocsátó a törvény alapján 
megállapított talajterhelési díj 2008. évben 
90 %-át, a 2009. évtől 100 %-át köteles 
megfizetni. 

4-§ 

(2) A talajterhelési díjat az 
Önkormányzat „Talajterhelési díj 
számlájának" javára kell befizetni. 

besorolásáról szóló 27/2004. (XII. 25.) 
KvVM rendelet mellékletében 
foglaltaknak megfelelően 'érzékeny' 
felszín alatti vízminőség védelmi terület. E 
rendelet alkalmazásában a 
területérzékenységi szorzó: 1,5. 

(6) Hatályát veszti. 

4 .§ 

(2) A talajterhelési díjat az 
Önkormányzat OTP Banknál vezetett 
11784009-15516006-03920000 
számlaszámú „Talajterhelési díj 
számlájára" kell befizetni. 


