
 Poroszló Önkormányzat Képviselő-testületének
15/2015. (XI.27.)  önkormányzati  rendelete

a talajterhelési díjról

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

Általános rendelkezések

1. A rendelet hatálya

                                                                     1.§.

A  rendelet  hatálya  kiterjed  Poroszló község   közigazgatási  területén  a
környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ktd.) 11.
§ (1) bekezdésében meghatározott kibocsátókra a Ktd. 11. § (2) bekezdésében foglalt
kivétellel.

2. A talajterhelési díj mértéke

                                                              2.§.

(1) A  helyi  vízgazdálkodási  hatósági  jogkörbe  tartozó  talajterhelési  díj  (a
továbbiakban: talajterhelési díj) mértékét a Ktd. 12. § (1) bekezdése határozza meg.

(2) A  talajterhelési  díj  alapját  csökkenteni  kell  a  Ktd.  14.  §-a  szerinti
mennyiséggel. 

A talajterhelési díjra vonatkozó rendelkezések
Díjmentesség, díjkedvezmény

3.§.

(1) A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörhöz kapcsolódó talajterhelési díjra vonatkozóan 
80 %-os adókedvezményben  részesül:

a) az az  egyedül élő kibocsátó,  aki az adóév utolsó napjáig betölti  a  65. életévét és havi
jövedelme  nem  haladja  meg  az  adóév  utolsó  napján  érvényes  öregségi  teljes  nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 3 szorosát.   

b) azon házastársak, illetve élettársak, akiknek egyike az adóév utolsó napjáig betölti a  65.
életévét és az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg az adóév utolsó napján
érvényes öregségi teljes nyugdíj mindenkor legkisebb összegének  3 szorosát. 

(2) méltányossági alapon, (a kérelmező életvitelének mérlegelésével)  a 80 év fölötti, egyedül
élő személyek esetében a talajterhelési díjfizetési  kötelezettség alól történő mentesség    a
havonta 0 -  5  m3 –ig fogyasztott vízmennyiség után adható ha  a  jövedelme nem haladja meg



az adóév utolsó napján érvényes öregségi teljes nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 3
szorosát.  

(3)  Amennyiben  az  egyedül  élő  személyeknek  az  életkörülményeiben  változás  történik,
(családtagok  hozzá  költöznek)  bejelentési  kötelezettséggel  kell  élniük  az  önkormányzat
részére.  Ebben  az  esetben  megszűnik  a  talajterhelési  díj  fizetési  kötelezettsége  alóli
mentesség, illetve kedvezmény. 

(4) A díjkedvezmény és mentesség feltételeit lakcímkártyával, jövedelemigazolással a 
bevallás benyújtásakor igazolni kell.

A díjkötelezettség bevallása
4.§.

Az adózó az önkormányzati adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon teljesíti a 
talajterhelési díj bevallását.

A díjfizetésre vonatkozó rendelkezések
5.§.

(1) A talajterhelési díjat a kibocsátónak kell megállapítania, bevallania és önadózás keretében 
megfizetnie a tárgyévet követő év március 31-éig. 

(2) A talajterhelési díjat Poroszló Önkormányzat 11600006-00000000-31704133 számú 
talajterhelési számlájára kell teljesíteni.

Értelmező rendelkezések
6.§.

1. család: a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény 
(továbbiakban: Szt.) 4. §. (1) bekezdés c) pontjában meghatározott.

2. Egyedülélő: az Szt. 4.§. (1) bekezdés e) pontjában meghatározott..

3. Közeli hozzátartozó: az Szt. 4. §.(1) bekezdés d) pontjában meghatározott.

4. Jövedelem: az Szt. 4.§. (1) bekezdés a) pontjában meghatározott.

5. Nyugdíjminimum:  a társadalombiztosítási  nyugellátásról  szóló 1997. évi LXXXI törvény
végrehajtására kiadott 168/1997.(X.6.) Kormányrendelet alapján.



Záró rendelkezések:
7.§.

(1) E  rendelet 2016. január 1-én lép hatályba. 
(2) Hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a 8/2012. (IV.26.) önkormányzati 

rendelet.

Poroszló, 2015. november 26.


