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SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

12/2015.(XII.4.) önkormányzati rendelete 

a talajterhelési díjjal kapcsolatos helyi szabályokról 

 

 

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 

2003. évi LXXXIX. törvény 21/A.§ (2) bekezdésben és a 26.§ (4) bekezdésében kapott felha-

talmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Ma-

gyarország helyi önkormányzatairól szól 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 11. 

pontjában meghatározott feladatkörökben eljárva, Simontornya Város Önkormányzata Képvi-

selő-testületnek az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

10/2013.(III.27.) önkormányzati rendelete 38.§ (4) bekezdésében biztosított véleményezési 

jogkörében eljáró Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületnek Köznevelési, 

Kulturális és Ügyrendi Bizottsága, a Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizott-

sága és az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága véleményének kikérésével a követke-

zőket rendeli el: 

 

1.§ A rendelet személyi hatálya a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. tör-

vény (a továbbiakban: Ktd.) 11.§ (1) bekezdésében rögzített kibocsátóra terjed ki. 

 

2.§ (1) A talajterhelési díj alapját és mértékét a Ktd. 12.§ (2) és (3) bekezdése határozza 

meg. 

 

(2) Mérési lehetőség hiányában az átalány alapján meghatározott víz mennyisége: 

az ingatlan használók létszáma (fő)x0,75 m3/hó. 

 

(3) A kibocsátó a Ktd. 11.§ (2) bekezdése által meghatározott esetben mentesül a talaj-

terhelési díj fizetése alól. 

 

(4) A kibocsátó a Ktd. 14.§-a által meghatározott esetben csökkentett talajterhelési díj 

megfizetésére köteles. 
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13.§.  (1) 80%-os díjkedvezményben részesül az a természetes személy, aki a műszakilag 

rendelkezésre álló közcsatornára a lakószintről gravitációs úton közvetlenül nem 

tud rákötni. 
 

A kedvezmény érvényesítéséhez csatolni kell a bevallással egyidejűleg a rendelet 

2. számú mellékletében szereplő nyilatkozatot. 

 

(2) 70%-os talajterhelési díjkedvezményt kap a 2016. évi vízfogyasztása után az a 

lakossági kibocsátó, aki műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára 2015. dec-

ember 31-éig rákötött. A rákötés tényét ugyanakkor a szolgáltatóval igazoltatni 

nem tudta, de 

- az érdekeltségi hozzájárulás időarányos részét megfizette, 

- a rákötési díjat befizette, 

- a kivitelező számlája alapján igazolni tudja a rákötés tényét és idejét. 

 

(3) 50%-os díjkedvezmény állapítható meg annak a kibocsátónak, aki megfelel az 

alábbi feltételeknek: 
 

a) családban élők esetén az egy főre eső átlagos nettó havi jövedelme nem halad-

ja meg az adóév utolsó napján érvényes öregségi teljes nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegét (továbbiakban: nyugdíjminimum) 100%-át. 
 

b) egyedülálló esetén az átlagos nettó havi jövedelem nem haladja meg az adóév 

utolsó napján a nyugdíjminimum 150%-át. 
 

A kedvezmény érvényesítéséhez csatolni kell a bevallással egyidejűleg a rendelet 

3. számú mellékletében szereplő nyilatkozatot. 

 

4.§  (1) A talajterhelési díjat a kibocsátónak a Ktd. 21/A.§ (1) bekezdése szerint kell meg-

állapítania, bevallania és megfizetnie. (1. számú melléklet) 

 

(2) A talajterhelési díjat a Simontornya Város Önkormányzata 117446098-15414557-

03920000 számú talajterhelési díj beszedési számlájára kell befizetni. 

 

5.§  (1) Simontornya Város Jegyzője (a továbbiakban: Jegyző) részére a DRV Zrt. a kibo-

csátók azonosítása és ellenőrzése érdekében adatszolgáltatásra köteles: 

 
1 Módosította a 9/2017.(V.31.) számú rendelet 1. §-a. 
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a) minden év február 28. napjáig a kibocsátók részére az előző évben szolgálta-

tott, valamint a locsolási célú felhasználásra figyelembe vett vízmennyiségről, 
 

b) csatornára való rákötésekről, a rákötést követő hó 5. napjáig. 

(2) A folyékony hulladék elszállítására feljogosított szervezet a kibocsátók szennyvíz-

tározójából az előző évben elszállított folyékony hulladék mennyiségéről, minden 

év február 28. napjáig szolgáltat adatot a Jegyző részére. 

 

(3) Az adatszolgáltatás során a kibocsátókat azonosításra alkalmas módon – a szüksé-

ges személyi azonosító adatok közlésével – kell megadni. 

 

(4) Az adatszolgáltatás keretében a fogyasztás adott évre vonatkozó időtartamának 

közlése is szükséges. 

 

6.§ (1) A talajterhelési díjjal kapcsolatos adóztatási feladatokkal összefüggésben a Ktd. 

25.§-ának rendelkezéseit kell figyelembe venni. 

 

(2) Az év közben talajterhelési díj fizetési kötelezettség alanyává váló kibocsátók beje-

lentési kötelezettségüknek első alkalommal a szennyvízelhelyezés megkezdésétől 

számított 15 napon belül kell eleget tenniük. 

 

7.§ (1) Ez a rendelet 2015. december 15. napján lép hatályba. 

 

(2) Hatályát veszti Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének a talaj-

terhelési díjjal kapcsolatos helyi szabályokról szóló 

− 11/2004.(VII.1.) számú rendelete 

− 17/2009.(IX.29.) számú rendelete 

− 6/2012.(III.28.) számú rendelete. 

 

 

Simontornya, 2015. november 16. 

 

 

 

Csőszné Kacz Edit      Bárdos László 
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    polgármester             címzetes főjegyző 

 

Záradék:  

A rendelet 2015. december 4-én a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

szóló rendeletben meghatározott módon kihirdetésre került.  

         Bárdos László 

                                                                                                       címzetes főjegyző 


