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Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

27/2012. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 

a talajterhelési díjról    

 
Bevezetés 

 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében, a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. §. (4) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – figyelembe véve a  környezetterhelési díjról 

szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 21/A.§ (2) és a 26.§ (4) bekezdésének  rendelkezéseit a 

következő rendeletet alkotja:   

 

I. Fejezet 

Általános rendelkezések 

 

Talajterhelési díj  

 

1.§.  E rendelet hatálya Felsőtárkány Község Önkormányzat közigazgatási területén helyi  

       vízgazdálkodási hatósági engedély alapján szennyvízelhelyezést alkalmazókra 

(továbbiakban: kibocsátó) terjed ki, akik a műszakilag rendelkezésre álló 

közcsatornára nem kötöttek rá. 

  

                                                   II. Fejezet 

              A talajterhelési díjra vonatkozó különös rendelkezések 

 

     1. Díjfizetési kötelezettség 

 

2. §. Díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki a műszakilag rendelkezésre álló  

közcsatornára nem köt rá, és helyi vízgazdálkodási hatósági, illetve vízjogi           

engedélyezés hatálya alá tartozó  szennyvízelhelyezést, ideértve az egyedi zárt 

szennyvíztározót is,  alkalmaz. 

 

                                        2. A talajterhelési díj alapja, mértéke 

 

3.§. A talajterhelési díj alapja: a szolgáltatott víz mennyisége, csökkentve a külön 

jogszabály szerinti locsolási célú felhasználásra figyelembe vett víz mennyiségével, 

valamint a számlákkal igazolt mennyiséggel, amelyet a kibocsátó 

szennyvíztárolójából, olyan arra feljogosított szervezettel szállíttat el, amely a 

folyékony hulladék jogszabályi előírások szerinti elhelyezését igazolja.  

 

4. §.  A talajterhelési díj mértéke: 1 200 Ft/m
3 

. 

 

3. A talajterhelési díj bevallása, megfizetése 

 

     5. §. Talajterhelési díjat a   környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény   

21/A .§-a alapján a kibocsátónak kell megállapítania, bevallania és megfizetnie a 

tárgyévet követő év március 31. napjáig.  

               Felsőtárkány Község Önkormányzata Talajterhelési díj beszedési számla száma: 

               12033007-00327777-00700008 
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III. fejezet 

                                  Záró rendelkezések 

 

 

       6. §.  (1)  Ez a rendelet 2013. január 1. napjával lép hatályba. 

  

  (2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályon kívül kerül Felsőtárkány 

  Község Önkormányzatának 24/2004. (VI.22.) számú rendelete.  

 

(3) Kihirdetéséről a jegyző az SZMSZ-ben szabályozott módon gondoskodik. 

 

 

 Felsőtárkány, 2012. november 22.  

 

 

 

    dr. Juhász Attila Simon    Hegyiné Kertész Zsuzsanna 

          polgármester       jegyző 

 

 

 

A rendelet kihirdetve: 2012. november 23. 

 

       ………………………………… 

            jegyző 

 

 


