
 
 

Őr Község Önkormányzata Képviselő- Testületének  
A talajterhelési díjról és  a 

környezetvédelmi alapról szóló többször módosított   
8/2005.(III.31.) KT. számú rendelete egységes szerkezetben  

 
Őr Község Képviselő- Testülete  A Magyarország Alaptörvénye 32.cikk (1)-(2) bekezdésében 
foglaltak ,valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 42.§- 
ában kapott felhatalmazás alapján ,figyelemmel A környezetterhelési díjról szóló 2003.évi  LXXXIX. 
Törvény(továbbiakban:Köt.) 21/A §- a valamint 26.§ (4) bekezdésében foglalt rendelkezéseire az 
alábbi rendeletet alkotja: 
 
 

1.§ 
 

Adatszolgáltatási és eljárási szabályok 
 
(1)A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó 
     talajterhelési díjjal kapcsolatos adóztatási feladatokat az Önkormányzati Adóhatóság látja  
     el. 
 
(2)A talajterhelési díj megfizetésére, bevallására, az ehhez kapcsolódó jogkövetkezményekre,  
     a megállapításhoz és a beszedéshez való jog elévülésére,- pénzügyi ellenőrzésére, valamint  
     végrehajtására e rendelet és a környezetterhelési díjról szóló törvény, az ott nem 
     szabályozott kérdésekben az adózás rendjéről szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. 
 

 
2.§ 

 
A díjfizetési kötelezettség bevallása 

 
(1)A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó 
    talajterhelési díjat a kibocsátónak kell megállapítania és megfizetnie (önadózás) a tárgyévet  
    követő év március 31. napjáig. 
 
(2)Amennyiben a kibocsátó több telephelyet működtet, vagy ingatlannal rendelkezik,  
      bevallásában az adatokat telephelyenként, illetve ingatlanonként tünteti fel. 
 
(3)A kibocsátó köteles olyan nyilvántartást vezetni, amelyből a díjfizetés alapja, valamint  
    összege telephelyenként megállapítható. 
 
(4)Az egyes években esedékes díjakat, tárgyévet követő év március31. napjáig kell  
     megfizetnie egy összegben, az ebben az időszakban fogyasztott vízmennyiség alapján. 
 
(5)A talajterhelési Díjat Őr Község Önkormányzat számlájára kell befizetni. 
 

 
 
 
 



3.§ 
 

Adatszolgáltatás 
  
(1)A közszolgáltató a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez  
   kapcsolódó talajterhelési díj megállapításához és ellenőrzéséhez szükséges adatokat a 
   települési önkormányzat rendelkezésére bocsátja tárgyévet követő év március 31. napjáig. 
 
(2)A talajterhelési díj megállapításával összefüggő személyes adatokat a kibocsátó  
     azonosítására ,bevallások ellenőrzésére használhatja fel az Önkormányzati Adóhatóság. 
 
(3)A talajterhelési díj fizetésére kötelezett kibocsátókról, valamint a talajterhelési díj  
    fizetésére vonatkozó díjmentességben részesülő személyekről az Adóhatóság nyilvántartást 
    vezet. 
 

4.§ 
 

Díjkedvezmény 
 
(1)A meghatározott díjból 50%-os díjkedvezmény illeti meg a tárgyévben rászorultság alapon 
    azt a lakossági kibocsátót, mely személy az Önkormányzat Szociális Ellátásokat szabályozó 
    rendelete alapján a tárgyévet megelőző évben (legalább egy alkalommal) időskorúak 
    járadékában részesült. 
 
(2)Továbbá50%-os díjkedvezményben részesül az is, aki tárgyévben december 31. napjáig 
     65. életévét betölti. 

5.§ 
Záró Rendelkezések 

 
(1) A rendelet 2013.julius 01.napján lép hatályba, de rendelkezéseit a folyamatban lévő 
      ügyekben is alkalmazni kell. 
 
(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg Őr Község Önkormányzata Képviselő-  
     Testületének A talajterhelési díjról és  a környezetvédelmi alapról szóló 8/2005.(III.31.)  
     KT. számú rendeletének 2.§, valamint 3.§- a rendelékezései hatályát veszti. 
 
(3)A rendelet kihirdetéséről a jegyző az önkormányzat hirdető táblájára, 15 napra  
      történő kifüggesztésével gondoskodik.  
 
(4) Az e rendeletbe nem szabályozott minden más esetben  A Környezetterhelési díjról szóló 
    2003.évi LXXXIX. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. 
Őr, 2013.szeptember 23.  
 
Hódi Miklós                                                                                                Dr. Kapin Béla 
Polgármester                                                                                                     Jegyző                                                                                                      
A rendelet kihirdetve 2013. szeptember 28.   
 
 

Dr. Kapin Béla 
                                                                       jegyző 



 


