
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
31/2013.(XI.28.) önkormányzati rendelete 

a talajterhelési díjról1 
   

 
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi 
LXXXIX. törvény 21/A §. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. 
cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  
  

1. A rendelet hatálya  
 
1. §  
 

(1) A rendelet hatálya Makó Város közigazgatási területére terjed ki.  
 
 
(2)2 Azt a környezethasználót, aki (amely) az engedélyhez kötött környezethasználata során a 
környezet terhelésével járó anyagot bocsát a környezetbe (továbbiakban: kibocsátó), valamint a 
műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá és helyi vízgazdálkodási hatósági, vagy 
vízjogi engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést, ideértve az egyedi zárt 
szennyvíztározót is alkalmaz, talajterhelési díjfizetési kötelezettség terheli. 

2. Adatszolgáltatási és eljárási szabályok 

  
2. § 

 
(1)    A kibocsátó a díjfizetési kötelezettségéről évente, a tárgyévet követő év március 31-éig tesz 
bevallást.  
(2)   Az önkormányzati adóhatóság részére a víziközmű szolgáltató (a továbbiakban: szolgáltató) a 
kibocsátó azonosítása és ellenőrzése érdekében a tárgyévet követő év február 28. napjáig 
köteles adatot szolgáltatni a kibocsátók tárgyévi vízfogyasztásáról, korrigálva az 
ivóvízvezeték meghibásodása következtében - a 4. § (1) a) pontja szerint dokumentált -  
elszivárgott vízmennyiséggel, valamint a locsolási mellékvízmérővel mért locsolási célú 
vízfelhasználás mennyiségével. 
(3) A talajterhelési díj megállapításával összefüggő személyes adatokat a kibocsátó azonosítására, a 
bevallások ellenőrzésére használhatja fel az önkormányzati adóhatóság. 
(4) A talajterhelési díj Makó Város Önkormányzata Talajterhelési díj számlája javára fizetendő, 
bankszámlaszám: 12069000-01103144-02200000. 
 

2/A §3 
 
Mérési lehetőség hiánya esetén a kibocsátót terhelő talajterhelési díj alapjául szolgáló átalány 
megállapításának a szempontjait a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes 
rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II.27.) Korm. rendelet 8. melléklete tartalmazza. 
 
                                                 
1 Módosította: 11/2015.(III.26.) önkormányzati rendelet, 28/2015. (XI.26.) önkormányzati rendelet, 31/2015. 
(XII.17.) önkormányzati rendelet, 4/2017. (II.09.) önkormányzati rendelet, 2/2018. (II.08.) önkormányzati 
rendelet. Hatályos: 2018. február 9. napjától.  
2 Módosította: 28/2015. (XI.26.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2015. november 27. napjától.  
3 Beiktatta: 28/2015. (XI.26.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos: 2015. november 27. napjától. 



 
 

 
3. Talajterhelési díj megfizetése alóli mentesség, díjkedvezmény 

  
3. § 

 
(1) Különös méltánylást érdemlő esetben a kibocsátó kérelmére a tárgyévben a 
talajterhelési díj megfizetésére 50 %-os díjkedvezmény állapítható meg. 
(2) Különös méltánylást érdemlő eset: baleset, haláleset, elemi kár vagy létfenntartást 
veszélyeztető körülmény megléte, bekövetkezése. 
  

4. § 
 
 
(1) Mentes a talajterhelési díj megfizetése alól 

a) a vízvezeték meghibásodása (csőtörés) következtében elfolyt, elszivárgott vízmennyiség 
feltéve, hogy a kibocsátó a meghibásodás a szolgáltatónak történő bejelentését hitelt 
érdemlően, a szolgáltatótól kapott igazolással, a vízvezeték megjavíttatását a szerelést 
elvégző által adott számlával bizonyítja; 

b) a rákötés évének első napjától az a kibocsátó, aki a műszakilag rendelkezésre álló 
közcsatornára ráköt. 

 
(2) 4. § (1) bekezdés esetben a vízvezeték-meghibásodás hónapjára eső vízmennyiség a 
szolgáltatóval igazoltatható úgy, hogy az a vízvezeték meghibásodásának hónapja előtti egy éves 
időszak teljes vízfogyasztásának 1/12 részével (havi átlag-vízfogyasztás) egyezik meg. 
 

4. Átmeneti rendelkezések 
 

5. §4 
 

(1) Mentes 2014. évben a 2013. évre vonatkozó talajterhelési díj megfizetése alól az a kibocsátó, 
aki a 2013. évben létesült, műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára 90 napon belül nem köt 
rá. 
 
(2) Mentes 2015. évben a 2014. évre vonatkozó talajterhelési díj megfizetése alól az a kibocsátó, 
aki a 2014. évben létesült, műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára 2014. december 31. 
napjáig nem köt rá. 
 
(3)5 Mentes 2016. évben a 2015. évre vonatkozó talajterhelési díj megfizetése alól az a kibocsátó, 
aki a 2014. és 2015. évben létesült, műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára 2015. december 
31. napjáig nem köt rá. 
 
(4)6 Mentes 2017. évben a 2016. évre vonatkozó talajterhelési díj megfizetése alól az a kibocsátó, 
aki a 2014. és 2015. évben létesült, műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára 2016. december 
31. napjáig nem köt rá.  
 

                                                 
4 Módosította: 11/2015. (III.26.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2015. március 27. napjától. 
5 Beiktatta: 31/2015. (XII.17.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2016. január 1. napjától.  
6 Beiktatta: 4/2017. (II.09.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2017. február 10. napjától azzal, hogy 
rendelkezéseit 2017. január 1. napjától kell alkalmazni. 



(5)7 Mentes 2018. évben a 2017. évre vonatkozó talajterhelési díj megfizetése alól az a 
kibocsátó, aki a 2014. és 2015. évben létesült, műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára 
2017. december 31. napjáig nem köt rá. 
 
 
 
 

 
5.Záró rendelkezések 

 
6. § 

 
(1) Ez a rendelet a 2014. január 1. napján lép hatályba. 
(2) Hatályát veszti a talajterhelési díjról szóló 25/2004. (VI.29.) önkormányzati rendelet. 

   
 
 
 

Jogharmonizációs záradék: 
 

E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK 
irányelvnek való megfelelést szolgálja. 
 

 
 

      Dr. Buzás Péter s. k.      Dr. Bánfi Margit s. k.  
         polgármester                                             jegyző 

                                                 
7 Beiktatta: 2/2018. (II.08.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2018. február 9. napjától azzal, hogy 
rendelkezéseit 2018. január 1. napjától kell alkalmazni. 
 


