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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az elmúl év végén megjelent 2004. évi CI. tv., amely az adókról, járulékokról és 

egyéb költségvetési befizetésekről szóló törvények módosításáról szól, valamint a 2005. 
évi költségvetésről szóló CXXXV. törvény olyan rendelkezéseket tartalmaz, amelyek 
módosítják a talajterhelési díjjal kapcsolatos korábbi szabályozásokat is. Ez indokolja, 
és teszi szükségessé a környezetvédelem helyi szabályairól szóló többször módosított 
21/1993. /XI. 19./ KT rendelet 3/A. §-ban foglaltak módosítását. 
 

Az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló törvények 
módosításáról szóló 2004. évi CI. tv. XXIII. Fejezet 284., 285., 291 és 292. §-ai több ponton 
úgy módosítják a környezetterelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvényt, hogy ez 
szükségessé teszi a környezetvédelem helyi szabályairól szóló többször módosított 21/1993. 
/XI. 19./ KT rendelet 3/A. §-ban foglaltak módosítását. 

A hivatkozott módosító törvény 284. § pontosítja azt, hogy az év közben 
üzembehelyezett közcsatorna melletti kibocsátót a díjfizetési kötelezettség annak 
üzembehelyezését követő 90. naptól terheli.  

A módosító törvény 285. § kitér az átalány alapján meghatározott vízmennyiség 
szerinti díjfizetés esetére, amely beemelésre került a rendelet szövegének módosítási 
javaslatába.  

A módosító törvény 291. § konkretizálja azt, hogy a talajterhelési díj az önkormányzat 
környezetvédelmi alapjának bevételét képezi, illetve azt hogy az önkormányzati rendeletben 
közzé kell tenni a tárgyi beszedési számla számát. 

A rendeletalkotási feladatot pontosító 292. § előírja a fenti vízfogyasztási átalány 
megállapítási szempontjainak megfogalmazását is. A Szentes város területén szolgáltatási 
feladatokat ellátó Szentesi Víz- és Csatornamű Kft. a vízfogyasztási átalány meghatározását 
„az állami tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg az állami tulajdonú 
közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjakról” szóló 47/1999. /XII. 28./ KHVM 
rendelet 3. sz. melléklete alapján végzi. 
 

A 2005. évi költségvetésről szóló CXXXV. törvény 114. § (2) bek. módosítja a 
környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 27. §. (1) pontját, amelynek 
értelmében a 2004. évet követő 2005. évben is, csak a törvény alapján megállapított 



talajterhelési díj 20 %-át köteles megfizetni a kibocsátó. A módosító és módosított törvényre 
való hivatkozást javasoljuk beemelni a rendelet 3/A. § (6) bekezdésébe. 
 

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 21/1993. /XI. 19./ KT 
rendelet talajterhelési díj fizetés szabályozásával foglalkozó 3/A § módosításának javaslatát 
tárgyalja meg és hozza meg döntését. 
 
 
 

Szentes, 2005. január 12. 
 
 

 
dr. Sztantics Csaba 

         jegyző megbízásából: 
 
 

Czirok Jánosné 
mb. osztályvezető 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
  /2005. (      .) ÖR. 

rendelete 
A környezetvédelem helyi szabályairól szóló, többször módosított 

21/1993. /XI. 19./ KT rendelet módosításáról. 
 
 

1. § 
 
A környezetvédelem helyi szabályairól szóló, többször módosított 21/1993. (XI. 19.) KT 
rendelet (továbbiakban R)3/A § (1) bek. az alábbiak szerint módosul: 
 
(1) Azon kibocsátó, aki Szentes város területén a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára 

nem köt rá, és helyi vízgazdálkodási hatósági engedélyezés alapján olyan 
szennyvízelhelyezést alkalmaz, amely nem felel meg a külön jogszabályban meghatározott 
egyedi szennyvíztisztító, illetve szennyvízelhelyezési kislétesítmény követelményeinek, 
köteles a jogszabályban meghatározott talajterehelési díjat fizetni. 
Amennyiben a közcsatornát évközben helyezik üzembe, a díjfizetési kötelezettség a 
kibocsátót a közcsatorna üzembehelyezését követő 90. naptól terheli. 
A talajterhelési díj az önkormányzat környezetvédelmi alapjának a bevételét képezi.  
A kibocsátó a talajterhelési díjat a Szentes Város Önkormányzatának 12066007-00372800-
01900006 számú „Talajterhelési díj beszedési számla” javára fizeti be. 

 
2. § 

 
A (R) 3/A § /4/ bek. 2. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 
2. Az önkormányzati adóhatóság részére a szolgáltató a kibocsátó azonosítása és ellenőrzése 

érdekében adatszolgáltatásra köteles. Ezen kötelezettségének eleget téve megadja a 
tárgyévet követő év február 28. napjáig a kibocsátók tárgy évi méréssel igazolt, illetve a 
számított átalány alapján meghatározott víz fogyasztását, korrigálva a locsolási 
kedvezmény mennyiségével, valamint az ivóvízvezeték meghibásodása következtében 
elszivárgott vízmennyiséggel. 
A vízfogyasztási átalány meghatározását a szolgáltató végzi „az állami tulajdonú közüzemi 
vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg az állami tulajdonú közüzemi csatornamű 
használatárét fizetendő díjakról” szóló 47/1999. /XII. 28./ KHVM rendelet 3. sz. melléklete 
alapján. 

 
3. § 

 
A (R) 3/A § (6) bek. az alábbiak szerint módosul: 
 
(6) A talajterhelési díjat a kibocsátónak kell megállapítania, bevallania és megfizetnie az 
önadózás szabályainak megfelelően. Az ehhez szükséges bevallási nyomtatványt a jegyző 
rendelkezésre bocsájtja minden év március 15-ig. 

 
4. § 

 
A (R) 3/A § (7) bek. az alábbiak szerint módosul: 
Az 1. és 4. pontok hatályukat veszítik. 



A 2. és 3. pont számozása 1. és 2-re változik. 
 

5.§ 
 

Ez a rendelet 2005. február 1. napjával lép hatályba. 
 
 
 
 
 
Dr. Sztantics Csaba sk.            Szirbik Imre sk. 
jegyző                polgármester  


