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Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének ……... (………..) 

önkormányzati rendelete a talajterhelési díjjal kapcsolatos helyi szabályokról  

 

 

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi 

LXXXIX. törvény 26. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 11. pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva, az Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2018.(III.26.) önkormányzati rendelet 5. 

melléklet 1.2.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi és Rendészeti 

Bizottság, az 5. melléklet 2.2.9. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró 

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

 

1. § 

Ózd Város közigazgatási területén talajterhelési díjfizetési kötelezettség terheli azt a kibocsátót, 

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.  

2. § 

A talajterhelési díj befizetést Ózd Város Önkormányzata OTP Bank Nyrt-nél vezetett, 

11734121-15350088-03920000 számú Talajterhelési díj beszedési alszámlája javára kell 

teljesíteni. 

 

1. Díjmentesség 

 

3. § 

(1) Mentesül a talajterhelési díj megfizetése alól az a természetes személy kibocsátó, akinek a 

részére a tárgyévben szolgáltatott vízmennyiség nem haladja meg a 30 m3-t és a háztartásában 

rokkant vagy súlyosan fogyatékos személy van.  

 

(2) A mentességre való jogosultságot - a tárgyévre vonatkozóan -  a helyi vízgazdálkodási 

hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díj bevallás 

benyújtásakor kell igazolni az alábbi dokumentumokkal: 

a)    rokkantsági ellátást megállapító határozattal, vagy 

b)    fogyatékossági támogatásáról szóló hatósági határozattal, vagy a megállapítás alapjául 

szolgáló hatályos szakhatósági állásfoglalással, szakvéleménnyel. 

 

4. § 

(1) Mentesül a tárgyévben szolgáltatott 30 m3 vízmennyiség után számított talajterhelési díj 

megfizetése alól az a természetes személy kibocsátó, akinek a háztartásában az egy főre jutó 

havi nettó jövedelem összege nem haladja meg a tárgyévet követő év első napján meghatározott 

öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150%-át. 
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(2) A mentességre való jogosultságot - a tárgyévre vonatkozóan - a helyi vízgazdálkodási 

hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díj bevallás 

benyújtásakor kell igazolni, a bevallást megelőző egy hónapnál nem régebbi 

jövedelemigazolással.   

 

5. § 

Mentesül 2022. június 30. napjáig a talajterhelési díj megfizetése alól az a kibocsátó, aki a 

KEHOP-2.2.4-15-2016-00005 azonosító számú, „Szennyvízelvezetés és tisztítás fejlesztése 

Ózd Városában” elnevezésű projekt keretében megvalósult szennyvíz víziközmű beruházással 

érintett területen rendelkezik ingatlannal. 

 

2. Adatszolgáltatás 

 

6. § 

(1) A közüzemi szolgáltató a talajterhelési díj megállapításához és ellenőrzéséhez szükséges - 

a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó - 

adatszolgáltatást az önkormányzat részére a tárgyévet követő év február 28. napjáig teljesíti.  

 

(2) Az adatszolgáltatás az alábbi adatokat tartalmazza: 

a) a kibocsátók adatait azonosításra alkalmas módon,  

b) a tárgyévben szolgáltatott vízmennyiséget,   

c) a külön jogszabály szerinti locsolási célú felhasználásra figyelembe vett víz 

mennyiségét,  

d) az elszállított folyékony hulladék mennyiségét.  

 

3. Záró rendelkezések 

 

7. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.  

 

8. § 

Hatályát veszti Ózd Város Önkormányzatának a talajterhelési díjjal kapcsolatos helyi 

szabályokról szóló 17/2010. (XII.15.) rendelete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Általános indokolás 

 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a talajterhelési díjjal kapcsolatos helyi 

szabályokat 17/2010. (XII.15.) rendeletében szabályozza. A jelenleg hatályos rendelet 

felülvizsgálata során megállapításra került, hogy annak szerkezete jogalkotási 

szempontból módosításra szorul, technikai pontosításokat igényel, így célszerű új 

rendelet megalkotása.  

 

Az új rendelet megalkotását ezen kívül indokolja az is, hogy a 2020. december 14-én 

véget ért a KEHOP-2.2.4-15-2016-00005 azonosító számú „Szennyvízelvezetés és 

tisztítás fejlesztése Ózd Városában” elnevezésű projekt megvalósulása miatt  

szükségessé vált egy új mentességi szabály bevezetése. 

 

A KEHOP-2.2.4-15-2016-00005 azonosító számú „Szennyvízelvezetés és tisztítás 

fejlesztése Ózd Városában” elnevezésű projekt keretében 10 célterületen 2760 db új 

szennyvízbeállás  kiépítése valósult meg.  

A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény (továbbiakban: tv.) 11. § 

(1) bekezdése értelmében 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.  

 

A tv. értelmében a szennyvízközmű beruházással érintett területeken 2021. március 14. 

napjától talajterhelési díjfizetésre kötelezett az a kibocsátó, aki eddig az időpontig a 

közcsatornára nem kötött rá. A talajterhelési díj mértéke az elfogyasztott 

vízmennyiség után 1800 Ft/m³. (A tv. 12.§ (3) bekezdése szerint a talajterhelési díj 

egységdíjának mértéke: 1200 Ft/m3, a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny 

területeken levő települések besorolásról szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 

értelmében Ózd város a felszín alatti víz szempontjából érzékeny területen helyezkedik 

el, ezért a szorzó mértéke 1,5.) 
 

Az érintett ingatlantulajdonosok egy év haladékot kaptak arra, hogy a házi bekötést - 

mellyel csatlakozhatnak a hálózathoz - kiépítsék és az üzemeltető ÉRV Zrt-vel 

megkössék a szerződést. Az egy éves haladék 2021. december 14-én lejár. A kivitelezési 

munkákat a koronavírus-világjárvány miatt kialakult helyzet nehezítette és további 

nehézséget okozhat a közelgő téli időjárás, ezért szükségessé vált az új mentességi ok 

bevezetése. 

 

Fentiekben ismertetetteken kívül a rendelet-tervezet a jelenleg hatályos 

rendelethez képest egyéb érdemi változást nem tartalmaz. 

 

 

 



 

 

 

Részletes indokolás 

 

 1. §-hoz 

 

A díjfizetésre kötelezett kibocsátók körét határozza meg.  

 

2. §-hoz 

 

A talajterhelési díj befizetését szabályozza.  

 

3-4-5. §-hoz 

 

Díjfizetési mentességek feltételeit szabályozza.  

 

6. §-hoz 

 

Az adatszolgáltatási kötelezettség szabályait határozza meg.   

 

7. §-hoz 

 

 Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz. 

 

8. §-hoz 

 

Hatályon kívül helyező rendelkezést tartalmaz. 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

TÁJÉKOZTATÁS ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATRÓL 

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § alapján 

 

 

1. Az önkormányzati rendelet-tervezet címe: 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének ……... (………..) önkormányzati rendelete 

a talajterhelési díjjal kapcsolatos helyi szabályokról  

 

2. A képviselő-testületi ülés időpontja: 

2021. december 09. 

 

3. Társadalmi hatások  

A rendelet-tervezet elfogadása esetén azoknak a kibocsátóknak, akik 2022. június 30-ig nem 

csatlakoznak a hálózathoz és nem kötnek közszolgáltatási szerződést az ÉRV Zrt-vel, 

nagymértékben megnőnek a rezsi terheik, mivel a talajterhelési díj mértéke az elfogyasztott 

vízmennyiség után 1800 Ft/m3.  

 

4. Gazdasági hatások 

A KEHOP-2.2.4-15-2016-00005 azonosító számú „Szennyvízelvezetés és tisztítás fejlesztése 

Ózd Városában” elnevezésű projekt keretében 2760 db új szennyvízbeállás  kiépítése valósult 

meg. Az ÉRV Zrt. tájékoztatása szerint 2021. szeptember 30-ig a műszakilag átvett 

szennyvízbekötések darabszáma 796. A magas talajterhelési díj fizetési kötelezettség  a rákötési 

csatlakozást hivatott ösztönözni.  

 

5. Költségvetési hatások 

A rendelet-tervezet elfogadása a költségvetésre hosszútávon pozitív hatást gyakorol. 

  

6. Környezeti következmények 

A rendelet-tervezet elfogadásának pozitív hatása van a környezetre, mivel a magas talajterhelési 

díj ösztönzi a kibocsátókat a közműves szennyvízcsatornára való rákötésre.  

 

7. Egészségi következmények 

A rendelet-tervezet elfogadásának hatására várhatóan többen csatlakoznak a csatornahálózatra, 

így csökken a talaj szennyezettsége.   

 

8. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások 

A rendelet-tervezet elfogadása nem jár adminisztrációs többletmunkával.  

 

9. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei 

A jogszabály megalkotását szükségessé tette a rendelet szerkezetének módosítása, illetve a 

lakosság széles rétegét érintő projekt.  

 

10. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételei 

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek 

rendelkezésre állnak. 


