
Mátraszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
11/2015. (XII.23. ) önkormányzati rendelete 

a talajterhelési díjról 
 
 

Mátraszentimre Község  Önkormányzat Képviselő-testülete  a környezetterhelési díjról szóló 
2003.évi LXXXIX. törvény 21/A.§ (2) és a 26. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján,  az Alaptörvény 32. cikk 1. bekezdés  a) pontjában meghatározott feladatkörében 
eljárva a következőket rendeli el: 
 

1. Általános rendelkezések 
 

1.§. 
(1) A rendelet tárgyi hatálya a község csatornázott területén a helyi vízgazdálkodási hatósági 
jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezésre terjed ki.  
 
(2) Jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. 
törvény és a környezetterhelési díjról szóló 2003.évi LXXXIX. törvény rendelkezései az 
irányadók. 
 

 
2. Adatszolgáltatási és eljárási szabályok 

 
2.§. 

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

(önadózás) a tárgyévet követő év március 31-éig.  
(2) A jegyző részére a vezetékes ivóvíz-szolgáltató és szennyvíz-csatornamű üzemeltetője a 

kibocsátó azonosítása és ellenőrzése érdekében papíralapon adatot szolgáltat tárgyévet 
követő év február 28. napjáig az alábbi tartalommal: 

a) ingatlan címe, 
b) vízdíj- csatornadíj fizető neve, lakcíme, 
c) a kibocsátók tárgyévi vízfogyasztásáról, korrigálva a locsolási kedvezmény 
mennyiségével 

(3) Mérési lehetőség hiányában az átalány-vízmennyiség számítására az 1.sz. mellékletben 
foglaltak szerint kerül sor, az így kiszámított mennyiséget csökkenteni kell a külön 
jogszabály szerinti locsolási célú felhasználásra figyelembe vett víz mennyiségével.  

(4) A talajterhelési díj megállapításával összefüggő személyes adatokat a kibocsátó 
azonosítására, a bevallások ellenőrzésére használhatja fel az önkormányzati adóhatóság. 

(5) A talajterhelési díj fizetésére kötelezett kibocsátókról, valamint a talajterhelési díj 
fizetésére vonatkozó díjkedvezményben részesülőkről a jegyző vezet nyilvántartást. 

(6) A kibocsátó a talajterhelési díjat az önkormányzat 12033007-01499767-01300001  számú 
talajterhelési díj beszedési számlájának a javára fizeti meg.  

(7) A talajterhelési díj beszedési számlán rendelkezésre álló összeget a befizetés 
tárgynegyedévet követő hónap 10. napjáig a települési környezetvédelmi alap javára kell 
átutalni. 
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3. Díjkedvezmény, díjmentesség 
 

3.§. 
 

(1) Különös méltánylást érdemlő esetben a kibocsátó részére  a tárgyévben a talajterhelési díj 
megfizetésére 50 %-os díjkedvezmény állapítható meg az alábbi feltételek fennállásakor: 
a./ család esetén az egy főre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének(továbbiakban: nyugdíjminimum) 120 %-át  
 b./ idős házaspár ( mindkét fél betöltötte az öregségi nyugdíjkorhatárt ), gyermekét 
egyedül nevelő szülő esetén amennyiben az egy főre jutó havi nettó jövedelme nem 
haladja meg a nyugdíjminimum 135 %-át 
c./ egyedülálló esetén a havi nettó jövedelem nem haladja meg nyugdíjminimum 150 %-
át. 

(2) Különös méltánylást érdemlő esetben a kibocsátó a tárgyévben a talajterhelési       díj 
megfizetése alól mentesül amennyiben az egy főre jutó havi nettó jövedelme nem haladja 
meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét.  

(3) Különös méltánylást érdemlő eset: fogyatékosság, tartós betegség, baleset, haláleset, 
anélküliség, tartós jövedelemromlás, elemi kár, egyéb rendkívüli élethelyzet vagy        
létfenntartást veszélyeztető körülmény megléte, bekövetkezése. 

(4) Amennyiben a közcsatornára való rákötés költsége meghaladja a helyben szokásos 
költségek több mint háromszorosát, és a szennyvíztárolóból történő elszállítást az arra 
jogosult szervezet által kiállított számlával igazolja,   a kibocsátó a talajterhelési díj 
megfizetése alól mentesül.  

 
 

4.Záró rendelkezések 
 

4.§. 
 
 

(1) Ez a  rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba. 
(2) Hatályát veszti  

a)  a talajterhelési díjról szóló 4/2005. (II.15.) önkormányzati rendelet.  
b)  a talajterhelési díjról szóló 4/2005. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló  
3/2012. (II.21.) önkormányzati rendelet. 

 
 
 
Mátraszentimre, 2015. december 22.  
 
 
                         Stuller András                                                                  Dr. Dányi Katalin 
                          polgármester                                                                           aljegyző 
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ZÁRADÉK: 
 
Kihirdetve az SzMSz-ben előírt módon ! 
 
 
Mátraszentimre, 2015. december 23. 
 
                                                 
                                                                                                                      Dr. Dányi Katalin 
                                                                                                                                aljegyző 
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