
Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
27/2012.(XI.28.) önkormányzatai rendelete 

A talajterhelési díjról 
 

Pátka község Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi 
LXXXIX. törvény 21/A. § (2) bekezdésében, valamint 26. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el. 

 
1. § (1) A rendelet hatálya Pátka község közcsatornával ellátott területeire terjed ki. 
 

1. Talajterhelési díjfizetési kötelezettség keletkezése, megszűnése 
 

2.§  (1)  a talajterhelési díjfizetési kötelezettség a  környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. 
Törvény (Ktd.)11.§ (1) bekezdése szerinti kibocsátót terheli. 

(2) A talajterhelési díj mértékét a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. Törvény (Ktd.) 12. § 
(1), (3) bekezdései alapján kell megfizetni. 

(3) A vízmennyiség mérővel nem rendelkező kibocsátó esetében 30 l/fő/nap átalány-vízmennyiség 
képezi a talajterhelési díj alapját. 

(4) A talajterhelési díj alapjának csökkentésére a  környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. 
Törvény (Ktd.) 14.§ irányadó 

(5) Pátka község közigazgatási területére vonatkozó, a felszín alatti víz állapota szempontjából 
megállapított területérzékenységi szorzó 1,5. 

(6) A díjfizetési kötelezettség megszűnik azzal a nappal, amelyen a közszolgáltató szervezet a házi 
szennyvízhálózat utcai közcsatornára történő rákötését igazolja. 
 

2.  A díj megfizetése és bevallása 

3.§ (1) A bevallást az e célra rendszeresített nyomtatványon kell az önkormányzati adóhatósághoz 
benyújtani.  

(2) A talajterhelési díjat  Pátka Község Önkormányzata 11736082-15362986-03920000  számú 
Talajterhelési díj beszedési számla javára kell megfizetni. 

 

3. Díjmentességek, díjkedvezmények 

4.§ A talajterhelési díj fizetésére kötelezett kibocsátó által :  

1. 2013. január 26. napjától 2013. augusztus 1. napjáig a jogszabályban meghatározott díj 40%-a 
fizetendő 

 

 

4.  Adatszolgáltatási kötelezettség 
     

5.§ (1)  A közszolgáltató szervezet a tárgyévet megelőző évben a rendelet hatálya alá tartozó 
ingatlanoknak szolgáltatott víz mennyiségéről, és a locsolási célú felhasználásról minden év március 
1-ig köteles adatot szolgáltatni. 



 
5. Átmeneti és záró rendelkezések 

 
6. § (1) E rendelet rendelkezéseit első alkalommal a 2013. évi talajterhelési díj megállapításánál kell 
figyelembe venni, amelynek befizetési és elszámolás határideje 2014. március 31. 
(2) Jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Ktd., valamint az adózás rendjéről szóló 2003. 
évi XCII. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. 
(3) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 
 
 
Pátka, 2012. november 25. 

   
 
Nagy Dániel        Járfás Péterné 
Polgármester              jegyző 

 
 
A kihirdetés napja: 2012. november 30. 
 

 Járfás Péterné 
              jegyző  

 


