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Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2/2005. ( II.18.) rendelete 

a talajterhelési díjról. 
 
 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. 
évi LXXXIX. Törvény ( továbbiakban Ktd.) 21/A. §-ában kapott felhatalmazás alapján 
a következő rendeletet alkotja: 
 
 

1.§ 
 

A rendelet hatálya 
 
A rendelet hatálya Tar Község közigazgatási területén a Ktd. 11.-ában meghatározott 
kibocsátókra terjed ki. 

 
2.§ 

 
Adatszolgáltatási szabályok 

 
(1)A Ktd . 21.§. (2) bekezdése felhatalmazása alapján a helyi vízgazdálkodási hatósági 
jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó adatszolgáltatást az illetékes szolgáltató 
(jelenleg a Dél-Nógrádi Vízmű Kft.) a tárgyévet követő év február 15-ig teljesíti. 
(2)A szolgáltatónak a csatornára való rácsatlakozók köréből, valamint a kibocsátók  körében 
történt változásról július 30-ig, illetve a tárgyévet követő év február 15-ig adatot kell 
szolgáltatnia. 
(3)Az adatszolgáltatás – e rendelet (1-2) bekezdésének megfelelően – a kibocsátók 
azonosításához szükséges adataira, valamint a Ktd. 12.§ (2) bekezdésében meghatározottakra 
terjed ki. 
(4)1 A talajterhelési díj alapja a szolgáltatott, vagy egyedi vízbeszerzés esetén a méréssel 
igazolt felhasznált vízmennyiség. A szolgáltató ivóvízhálózatra rá nem kötött kibocsátók 
esetében a mérési lehetőség hiányában a felhasznált vízmennyiség átalánya a 47/1999. 
(XII.28.) KHVM rendelet 5. §-a és a 3 .számú melléklete szerint kerül meghatározásra. 

 
3.§ 

A talajterhelési díj fizetése 
 
(1)A talajterhelési díjat a kibocsátónak kell megállapítania, bevallania és önadózás keretében 
megfizetnie a (2) bekezdésben megjelölt számlára a tárgyévet követő év március 31-éig. 
(2)23A talajterhelési díjat Tar Községi Önkormányzat 11741024-15735344-03920000                 
számú talajterhelési díj beszedési számlájára kell teljesíteni. 

 
 

4.§ 
 

Díjkedvezmények és mentességek 
                                                
1 Beiktatta:25/2015.(IX.30.) önk. rendelet 1. §-a Hatályos 2015. október 1-től 
2 Módosította: 19/2009.(XII.31.) önk. rendelet 1. §-a. Hatályos 2010. január 1-től. 
3 Módosította: 25/2015.(IX.30.) önk.rendelet 2.§-a. Hatályos október 1-től. 
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(1)A megállapított talajterhelési díj 50 %-a fizetendő, amennyiben a kibocsátó családjában az 
egy főre eső jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegét. 
 
(2)Azok a kibocsátók mentesülnek a talajterhelési díjfizetési kötelezettség alól: 

 
     a) akik 75. életévüket betöltött egyedülálló nyugdíjasok ( egy fogyasztó esetén) és  
         jövedelmük nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének  
        150 %-át. 
 
     b) azok a házaspárok ( két fogyasztó esetén), akik közül az egyik személy betöltötte a  
         75. életévét és az egy főre eső jövedelmük nem haladja meg a mindenkori öregségi  
         nyugdíj legkisebb összegét. 

 
 

5. § 
 

Záró rendelkezések 
 
(1)Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 
(2)A kibocsátók a 2004. évre esedékes díjakat a Ktd. 20.§ (1) bekezdése valamint – e rendelet 
3. §-a alapján 2005. március 31-ig késedelmi pótlékmentesen teljesítheti. 
(3)A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó 
talajterhelési díj az önkormányzat környezetvédelmi alapjának bevételét képezi és ezt a Ktd. 
20/B. §-ában meghatározottak szerint használhatja fel. 
(4)4 Jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben a környezetterhelési díjról szóló 2003. 
évi LXXXIX. törvény, valamint az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény, az 
adóigazgatási rendtartásról az adózás rendjéről szóló 2017. évi CLI. törvény rendelkezéseit 
kell alkalmazni.”  
 
Tar, 2005. február 11. 
 
 
Becze Lajos sk.      Nagy Gábor sk. 
polgármester          jegyző 
 
 
 
 
Egységes szerkezetbe foglalva: 2017. december 20. 
 
        Molnárné dr. Kontra Bernadett 
                 jegyző 
 
 

                                                
4 Módosította: 27/2017.(XII.20.) önkormányzati rendelet 2.§-a. Hatályos 2018. február 1. napjától. 


