
Kunhegyes Város Önkormányzata Képviselőtestületének 
a 2/2005. (I.21.), 15/2005.(IV.20.), 17/2009.(IX.16.), 6/2012. (II.13.), 

15/2012. (IV.18.), 23/2013.(XI.27.), 16/2014.(XI.28.) és a 16/2017.(XII.15.) 
önkormányzati rendelettel módosított 

51/2004. (XII. 16.) rendelete 
 

a talajterhelési díjról 
(módosításokkal egységes szerkezetben) 

 
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 
2003. évi LXXXIX. számú törvény (továbbiakban: Ktd.) 26. § (4) bekezdésében foglalt felha-
talmazás alapján a következőket rendeli: 
 

 
 

I . Fejezet 
 

Általános rendelkezések 
 
 

A rendelet célja 
1. § 

 
A rendelet célja, hogy a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. 
törvény (továbbiakban: Kvt.) 60. §-ának rendelkezéseivel összhangban elősegítse a környe-
zetbe történő anyagkibocsátás csökkentését, a környezet és a természet megóvása érdekében a 
leghatékonyabb megoldások alkalmazását, valamint az önkormányzat és a környezethaszná-
lók közötti arányos teherviselést. 
 
 

A rendelet hatálya 
2.§ 

 
(1) A rendelet hatálya Kunhegyes város közigazgatási területén a Ktd. 11. §-ában megha-

tározott kibocsátókra terjed ki. 
 
(2) 1A jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Ktd-ben, az adózás rendjéről 

szóló 2017. évi CL. törvényben, az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. 
törvényben, valamint az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról 
szóló 2017. évi CLIII. törvényben foglaltak az irányadók.. 

 
 

 
II . Fejezet 

 

A talajterhelési díjjal kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettség 
3. § 

 
 
                                                           
1 A rendelet szövegét módosította a 16/2017.(XII.15.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2018. január 1-
től 
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(1) 2A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcso-
lódó adatszolgáltatást az illetékes szolgáltató /Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt./ 
a tárgyévet követő év február 15-ig teljesíti. 

 
(2) A szolgáltatónak a csatornára való rácsatlakozók köréről, valamint a kibocsátók köré-  

ben történt változásról negyedévente, I.-III. negyedévről a tárgynegyedévet követő 
hó 15-ig, a IV. negyedévről következő év február 15-ig adatot kell szolgáltatnia. 

 
(3) Az adatszolgáltatás – e rendelet (1-2) bekezdésének megfelelően - a kibocsátók azo-

nosításához szükséges adataira, valamint a Ktd. 12. §-ban meghatározottakra terjed 
ki. 

 
(4) Az adóévet követő év február 15-ig az adóhatóság felé adatot szolgáltat – az adóalap 

csökkentő tételek ellenőrzése céljából – a folyékony hulladék elszállítására feljogosí-
tott szolgáltató, a kibocsátó szennyvíztárolójából az előző évben elszállított folyé-
kony hulladék mennyiségéről.  

 
(5) 3Az adóévet követő év február 15-ig az adóhatóság felé adatot szolgáltat a 

Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt., a kunhegyesi leürítő hely kezelője, a leürítő 
helyen befogadott kommunális folyékony hulladék mennyiségéről.  

 
  

III. fejezet 
 

Talajterhelési díj 
4. § 

 
A kibocsátó a talajba juttatott szennyvíz után talajterhelési díjat köteles fizetni. 
 

5. §4 
 

(1) A talajterhelési díj alapja: a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 
12. § (1) bekezdése alapján kerül meghatározásra. 

 
(2) 5A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó 

talajterhelési díj mértéke a környezetterhelési díjról szóló törvényben a talajterhelési díj 
alcímnél meghatározott 1200 Ft/m3 egységdíj és a felszín alatti víz állapota szempontjá-
ból érzékeny területeken lévő települések besorolásáról szóló környezetvédelmi és víz-
ügyi miniszteri rendelet szerinti érzékeny területekhez tartozó 1,5-s területérzékenységi 
szorzó alapján 1.800 Ft/m3. 

 
(3)  Csökkenteni kell a díjfizetés alapját azzal a számlával igazolt mennyiséggel, amelyet a 

kibocsátó szennyvíztárolójából, az arra feljogosított szolgáltatóval szállíttat el és a folyé-
kony hulladék jogszabályi előírások szerinti elhelyezését igazolja. 

                                                 
6. §6 

 
                                                           
2 A 23/2013.(XI.27.) önkormányzati rendelet 1. §-a 2014. január 1-i hatállyal módosította. 
3 A 23/2013.(XI.27.) önkormányzati rendelet 1. §-a 2014. január 1-i hatállyal módosította. 
4 A rendelet 5.§ (1) bekezdését a 15/2005.(IV.20.) önkormányzati rendelet 1.§-a, az 5.§ (2) bekezdése a) pontját 
a 2/2005.(I.21.) önkormányzati rendelet 1.§-a 2005.január 1-i hatállyal módosította.  
5 A rendelet 5. § (2) bekezdését a 6/2012. (II.13.) önkormányzati rendelet 1. §-a 2012. február 14-i hatállyal mó-
dosította.  
6 A rendelet 6.§-át kiegészítette a 15/2012.(IV.18.) önkormányzati rendelet 1. §-a 2012. április 19-i hatállyal.  
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(1)7  Nem terheli díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót, akinél a közcsatorna kiépítésre ke-
rült, de műszakilag – az ivóvízellátást és szennyvízcsatorna szolgáltatást nyújtó 
Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt./ továbbiakban: Zrt. / igazolása szerint - nem áll 
számára rendelkezésre. 

 
(2)8  Mentes a talajterhelési díj megfizetése alól az a kibocsátó, aki a műszakilag rendelkezésre 

álló nyomott szennyvíz-elvezetési rendszerre ráköt a rákötés évében, abban az esetben, ha 
a közcsatorna tervezési, kivitelezési hibája következtében a múltban a kibocsátónak az 
utcai gyűjtővezeték kiépítésekor át nem adott házi átemelő rendszernek a közmű-
rácsatlakozás évében saját erőből biztosított megvásárlása miatt a szennyvízhálózatra tör-
ténő élőrekötés a településen a gravitációs szennyvízhálózatra történő szokásos rákötési 
költségek többszöröse lenne. A településen szokásos költség a gravitációs szennyvízháló-
zatra történő rákötés esetében 2012 évben 63.419,- Ft. A településen belül szokásos költ-
ségről az üzemeltető Zrt. a további években az önkormányzati adóhatóság kérésére a 
tárgyévet követő év február 15.-ig költségkalkulációt küld. 

 

(3) Az önkormányzati adóhatóság a (2) bekezdésben érintett ingatlantulajdonosokkal hatósá-
gi szerződést köt, éspedig az adóév december 31. napjáig vállalt teljesítési határidő köte-
lezése mellett. A szerződésben vállalt kötelezettség nem teljesítése esetén a talajterhelési 
díjat a kibocsátónak az általános szabályok szerint meg kell fizetnie. 
 

(4) 9Nem terheli díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót, aki 2016. december 31-ig –a Zrt. 
igazolása szerint- a közcsatornára rákötött.”   

 
 
 

IV. Fejezet 
 

A talajterhelési díj fizetése 
7. § 

 
(1) A talajterhelési díjat a kibocsátónak kell megállapítania, bevallania és önadózás kere-

tében megfizetnie a (2) bekezdésben megjelölt számlára a tárgyévet követő év március 
31-éig. 

(2) A talajterhelési díjat a Kunhegyes Városi Önkormányzat Képviselőtestülete talajterhe-
lési díj beszedési számlájára 11745145-15410072-03920000 kell teljesíteni. 

 
 

Mentességek, kedvezmények 
8. § 

  
(1) Kérelemre mentes a díjfizetés alól: 
  

- az az egyedülálló természetes személy kibocsátó, aki 70. életévét betöltötte,  
- az a természetes személy kibocsátó, akinek családjában az együtt élő közeli 

hozzátartozók egy főre számított havi jövedelme nem haladja meg az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80%-át. 

 
(2) A  kérelem folyamatosan nyújtható be, melyet évente meg kell újítani. 

                                                           
7 A 23/2013.(XI.27.) önkormányzati rendelet 1. §-a 2014. január 1-i hatállyal módosította. 
8 A 23/2013.(XI.27.) önkormányzati rendelet 1. §-a 2014. január 1-i hatállyal módosította. 
9 A rendelet 6. §-át az új (4) bekezdéssel a 16/2017.(XII.15.) önkormányzati rendelet 1. §-a egészítette ki. Hatá-
lyos: 2017. december 15-től 
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(3) A mentességet, mérséklést meg kell szüntetni, ha jogosultságot kizáró körülmény kö-

vetkezik be. 
 
 

                                       Értelmező rendelkezés a rendelet 8. § -ához 
                                                             9. § 

 
(1) Jövedelem: a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 2004. évi 

XXVI. törvénnyel módosított 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés a) pontjában 
meghatározottak szerint. 

(2) Család: egy háztartásban életvitelszerűen együtt lakó közeli hozzátartozók (a Pol-
gári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 2. pontja).10 

 
 

 
 

V. Fejezet 
 

Méltányosság 
10/A. §11 

 

(1) Méltányossági kérelmet nyújthat be az a magánszemély kibocsátó, aki 2017. dec-
ember 31-ig –a Zrt. igazolása szerint- a közcsatornára rákötött, ill. ráköt, és e rendelet 
8. § (1) bekezdése alapján nem mentesülhet a díjfizetés alól. 

(2) A helyi adóhatóság a magánszemély méltányossági kérelme alapján az őt terhelő 
tartozást, valamint a kapcsolódó bírság- vagy pótléktartozást mérsékelheti vagy elen-
gedheti, ha azok megfizetése az adózó és a vele együtt élő közeli hozzátartozók meg-
élhetését aránytalanul megnehezíti.  

 
Záró rendelkezések 

                                                                                   10. §12 
 

(1) E rendelet 2005. január 01. napján lép hatályba. 
       
(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg Kunhegyes Város Önkormányzatának a  

talajterhelési díj helyi szabályairól szóló 36/2004. (VII. 16.) rendelete hatályát veszíti.    
  
(3) A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó 

talajterhelési díj a települési önkormányzat környezetvédelmi alapjának bevételét ké-
pezi, és ezt a Ktd. 21/B. §-ában meghatározottak szerint használja fel.13 

 
(4) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK. irányelvbe ütköző ren-

delkezést nem tartalmaz. 
 
 

 
Kelt: Kunhegyesen, 2004. december 15. napján 

 
                                                           
10 A rendelet szövegét a 16/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2015. január 1-től 
11 A rendelet szövegét az új 10/A. §-al és azt megelőző „Méltányosság” címmel a 16/2017.(XII.15.) önkormány-
zati  rendelet 1. §-a egészítette ki. Hatályos: 2017. december 15-től 
12 A rendelet 10.§-át új, (4) bekezdéssel kiegészítette a 17/2009.(IX.16.) Ör.rendelet 11. §-a 2009. szeptember 16-i hatállyal.  
13 A rendelet szövegét a 16/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2015. január 1-től 



 5 

 
 
 
K o n t r a     József                                         Rentzné Dr. Bezdán Edit                                                
  polgármester                                                        jegyző 
 
 
 
 
ZÁRADÉK: 
 
Kihirdetve: Kunhegyes Város Önkormányzata Képviselőtestületének 16/2004. (IV. 09.) ren-
delete 24. §. (1)-(2) bekezdése alapján 2004. december 16-án. 
 
 
 
 

                                                                                                        Rentzné Dr. Bezdán Edit 
                                                                                                                     jegyző         

 


