
FELSŐZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

21/2015. (IX. 21.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

A TALAJTERHELÉSI DÍJ HELYI SZABÁLYAIRÓL  
 

 

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi 

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

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

meghatározott feladatkörében eljárva a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

szóló 22/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelet 20. § (3) bekezdés a) pontjában és (7) bekezdés e) 

pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-

testülete Pénzügyi Bizottsága és Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket 

rendeli el: 

 

 

I. fejezet 

Általános rendelkezések 

1. Az önkormányzati rendelet hatálya 

 

1. § 

 

(1) A rendelet hatályát a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény (a 

továbbiakban: Ktd.) 2. § rendelkezése határozza meg.  

 

 

II. Fejezet 

A talajterhelési díj meghatározása 

2. A talajterhelési díj mértéke és alapja 

 

2. § 

 

(1) A talajterhelési díj mértékét és alapját a Ktd. 12. § határozza meg. 

 

(2)  Felsőzsolca város területére vonatkozó területérzékenységi szorzó 3. 

 

 (3)  Mérési lehetőség hiányában az átalány mértéke az állami tulajdonú közüzemi vízműből 

szolgáltatott ivóvízért, illetőleg az állami tulajdonú közüzemi csatornamű használatáért 

fizetendő díjakról szóló 47/1999. (XII. 28.) KHVM rendeletben meghatározott 30 l/fő/nap 

vízfogyasztás alapulvételével kerül megállapításra. 

       

 

 3. § 

 

(1) Nem vehető figyelembe a szennyvíz mennyiségének meghatározásakor a víziközmű-

szolgáltatásról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 63. § d) és e) pontjában meghatározott 

vízmennyiség illetve vízhasználat. 

 

 

 

 

 

 



2 

 

3. A talajterhelési díj bevallása és megfizetése 

 

4. § 

 

(1) A talajterhelési díj bevallását a kibocsátó a Ktd. 20. § (1) bekezdésében foglaltak szerint 

teljesíti. 

  

(2) A bevallást az önkormányzati adóhatósághoz kell benyújtani az e célra rendszeresített 

„központi” vagy „helyi” nyomtatványon. 

 

 (3)  A díjat az Önkormányzat 54500112-10010842 számú beszedési számlája javára kell 

befizetni. 

 

 

4. Eljárási szabályok 

 

5. § 

 

(1) A talajterhelési díj megfizetésére, bevallására, az ehhez kapcsolódó jogkövetkezményekre, a 

megállapításhoz és a beszedéshez való jog elévülésére, pénzügyi ellenőrzésére, valamint 

végrehajtására – a Ktd.-ben nem szabályozott kérdésekben – az adózás rendjéről szóló 2003. 

évi XCII. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 

 

5. Díjmentességek megállapítása 

 

6. § 

 

 (1) Rászorultsági alapon mentesül a díjfizetési kötelezettség alól az a háztartásában egyedül élő 

személy, aki 

a) időskorúak járadékában, vagy 

b) aktív korúak ellátásában részesül. 

 

(2) Mentességre való jogosultságáról a kibocsátó a bejelentés megtételével, illetve a bevallással 

egyidejűleg – az (1) bekezdés szerinti jogosultság megjelölésével – tárgyévre vonatkozóan 

tesz nyilatkozatot. 

 

 

V. fejezet  

Záró rendelkezések 
 

7. § 
 

(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 

 

(2) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Felsőzsolca Város 

Képviselő-testületének a talajterhelési díjjal kapcsolatos helyi szabályok megállapításáról 

szóló 10/2004. (VIII.27.) önkormányzati rendelet. 

 

 

 DR. PATAKI ANETT  S. K. DR. TÓTH LAJOS S. K.  
     jegyző polgármester 


