
Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

11/2013.(X.12.) önkormányzati rendelete 

           a talajterhelési díjról 

 

Kishartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 

2003. évi LXXXIX. törvény 21.§ (2) bekezdésében, valamint 26. § (4) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 

rendeli el:  

 

I. fejezet 

Általános rendelkezések 

 

1. A rendelet hatálya 

 

1.§ 

(1) A rendelet hatálya kiterjed Kishartyán község közigazgatási területén a környezetterhelési 

díjról szóló 2003. évi LXXXIX. Törvény (továbbiakban: Ktdt.) 11. § (1) bekezdésében 

meghatározott kibocsátókra a Ktdt. 11.§ (2) bekezdésében foglalt kivétellel. 

 

(2) A talajterhelési díj fizetésére kötelezett kibocsátókról, valamint a talajterhelési díj 

fizetésére vonatkozó díjkedvezményekben részesülő személyekről a jegyző nyilvántartást 

vezet. 

 

2. Értelmező rendelkezések 

 

2.§ 
E rendelet alkalmazásában: 

1. háztartás: az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel 

rendelkező személyek közössége. 

2. egyedül élő: az a személy, aki egyszemélyes háztartásban lakik. 

3. jövedelem: a szociális igazgatásról é szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4.§  

(1) bekezdés a) pontjában meghatározottak. 

 

3. A talajterhelési díj alanya 

 

3. § 

A talajterhelési díj alanya minden természetes személy, jogi személy és jogi személyiséggel 

nem rendelkező szervezet, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá és 

helyi vízgazdálkodási hatósági engedélyezés alapján szennyvízelhelyezést alkalmaz 

(továbbiakban: kibocsátó). 

 

4. A talajterhelési díj mértéke 

 

4.§ 

(1) A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó talajterhelési díj (a továbbiakban: 

talajterhelési díj) mértékét a Ktdt. 12.§ (1) bekezdése határozza meg. A talajterhelési díj 

összege a Ktdt. 12.§ (2) bekezdése szerint megállapított díjalap, az ugyanezen törvény 12.§ 

(3) bekezdésében meghatározott egységdíj és a területérzékenységi szorzó (Kishartyán 

közigazgatási területén 1,5) szorzata határozza meg  (éves díjalap x 1.200.- Ft/m3 x 1,5) 

 

(2)A talajterhelési díj alapján csökkenteni kell a Ktdt. 14. §-a szerinti mennyiséggel. 

 

 



II. fejezet 

A talajterhelési díjra vonatkozó különös rendelkezések 

 

5. A talajterhelési díj megállapítása, bevallása, befizetése 

5. § 

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

megfizetnie a (4) bekezdésben megjelölt számlára a tárgyévet követő év március 31-ig.  

 

(2) Az adózó az önkormányzati adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon teljesíti a 

talajterhelési díj bevallását.  

 

(3) A jegyző a kibocsátót terhelő talajterhelési díj mértékét és a fizetés módját a Ktdt.25.§.-

ában meghatározott rend szerint határozatban állapítja meg. 

 

(4) A talajterhelési díj a Kishartyán Község Önkormányzatának Talajterhelési díj beszedési 

számlája javára fizetendő. 

 

6. Kedvezmények, mentességek 

6.§ 

(1) A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó 

talajterhelési díjmentességben részesül az a természetes személy kibocsátó, aki 

 

a)  családban él, és akinek háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem összege 

nem haladja meg az adóév utolsó napján érvényes mindenkori öregségi nyugdíj 

legkisebb összegének (a továbbiakban: nyugdíjminimum) 200%-át,  

b)  egyedülálló, és akinek havi nettó jövedelme nem haladja meg a nyugdíjminimum 

250%-át, vagy 

c) egyedülálló 70 év feletti kibocsátó. 

 

(2) Az (1) bekezdés a) és b) pontjában szabályozott díjmentesség a talajterhelési díj bevallás 

benyújtásával érvényesíthető. A bevallás benyújtásakor a jövedelem igazolandó.  

 

7. A talajterhelési díj felhasználása 

 

7.§ 

(1) A talajterhelési díjból származó bevételt a Ktdt. 21/B § (2) bekezdésében 

meghatározottakra használható fel. 

 

 

Záró rendelkezések 

 

8.§. 

(1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 

 

 

                       Varga Oszkár                                             Köröskényi Péter  

                        polgármester                                                 jegyző 

 

 

Kihirdetve: 

 

Kishartyán, 2013. október 15. 

                                                                                             Köröskényi Péter 

                                                                                                  jegyző 


