
TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
- a 24/2006. (XII. 4.), 16/2009. (VII. 1.), 17/2016. (V. 27.), 40/2020. (XI.26.) 

önkormányzati rendeletével módosított – 
 

22/2004. (XI. 7.) számú 
önkormányzati rendelete 

a talajterhelési díj helyi szabályairól 
 

(módosításokkal egységes szerkezetben) 
 

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi 
LXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ktd. tv.) 21.§ (2) és 26.§ (4) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján a talajterhelési díj helyi szabályairól az alábbi rendelet alkotja: 
 

A rendelet hatálya 
1.§ 

 
E rendelet hatálya Tamási város közigazgatási területén azon – a külön jogszabályokban 
meghatározott1 -  kibocsátóra terjed ki, aki  
a) a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá, és 
b) helyi vízgazdálkodási hatósági, illetve vízjogi engedélyezés alapján szennyvízelhelyezést 
alkalmaz. 

Adatszolgáltatási és eljárási szabályok 
2.§ 

 
(1) A kibocsátó a talajterhelési díjfizetési kötelezettségéről évente, a tárgyévet követő év 

március 31. napjáig, a rendszeresített nyomtatványon bevallást tesz az önkormányzati 
adóhatóságnak. A bevalláshoz csatolni kell a Ktd. tv. 14.§-a szerinti – esetleges –
igazolásokat . 

(2) 2A kibocsátó által bevallott talajterhelési díj megfizetésének határideje a bevallás 
benyújtására nyitva álló határnap, azaz tárgyévet követő év március 31. napja. 

(3) Az önkormányzati adóhatóság felé – a kibocsátók azonosítása és ellenőrzése érdekében 
– adatszolgáltatásra kötelezett: 

a) a víz szolgáltatója: 
- minden év február 28. napjáig a kibocsátók részére előző évben 

szolgáltatott, az ivóvízvezeték meghibásodása következtében 
elszivárgott, valamint a locsolási célú felhasználásra figyelembe vett 
vízmennyiségről, 

- a rákötést követő hónap 5. napjáig a csatornára való rákötésekről; 
b) a folyékony hulladék elszállítására feljogosított szervezet – minden év február 

28. napjáig – a kibocsátók szennyvíztárolójából az előző évben elszállított 
folyékony hulladék mennyiségéről. 

c)  
3.§ 

 

 

1 A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény és a Ktd.tv. 
2 Módosította a 40/2020. (XI.26.) önkormányzti rendelet 1.§-a. Hatályos: 2020. november 27. napjától 



A talajterhelési díj bevallására, megfizetésére, az ezekhez kapcsolódó jogkövetkezményekre, 
valamint az ezzel kapcsolatos adóztatási feladatokra az önkormányzati adóhatóság – a Ktd. tv-
ben nem szabályozott kérdésekben – az adózás rendjéről szóló törvény3 rendelkezéseit 
alkalmazza. 
 

Mentességek 
4.§ 

 
(1) Mentes a talajterhelési díj fizetése alól az a magánszemély: 

a) aki esetében a közös háztartásban együtt élő családtagok nettó jövedelme egy 
főre számítva nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum (a 
továbbiakban: nyugdíjminimum) 130%-át; 

b) az az egyedülálló, akinek a nettó jövedelme nem haladja meg a mindenkori 
nyugdíjminimum 200%-át. 

(2) Mentes a talajterhelési díj fizetése alól 
a) az a 70 éven felüli egyedülálló személy, akinek a nettó jövedelme nem éri el a 

mindenkori nyugdíjminimum 300%-át; 
b) azok a házastársként vagy élettársként közös háztartásban élő személyek, ahol 

legalább az egyik fél 70 éven felüli és az egy főre számított nettó jövedelmük 
nem éri el a mindenkori nyugdíjminimum 180%-át. 

c) 4a 2016. évben az a természetes személy, aki a 2016. évben üzembe helyezett 
közcsatornára 2016. november 30. napjáig ráköt. 

(3) A mentességet évente – a közös háztartásban élők számára, valamint az előző év 
december 31. napi állapot szerinti jövedelműkre vonatkozó nyilatkozat, illetve az ezt 
alátámasztó dokumentumok leadásával – március 31. napjáig kell igazolni. 

 
Átmeneti és záró rendelkezések 

5.§5 
 

(1) Ez a rendelet 2007. január 1. napján lép hatályba. 
(2) A víz szolgáltatója e rendelet hatálybalépését követő 30 napon belül adatot szolgáltat az 

önkormányzati adóhatóságnak az 1.§ szerinti kibocsátókról. 
(3) Az e rendelet 2.§ (3) bekezdése szerinti adatszolgáltatást az ott megjelölt szervezeteknek 

2006. évre vonatkozóan kell teljesíteni. 
(4) 6E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK 

irányelvnek való megfelelést szolgálja. 
 

Hajdics József                                          Dr. Schutzbach Ferenc 
                        polgármester                                                   c. főjegyző 

 
Záradék: 
Utolsó egységes szerkezetbe foglalva: 2020. december 14. 
                                                                                   
 
                                                                                    Gulyásné dr. Könye Katalin 
                                                                                                    jegyző   

 

3 Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény. 
4 Beiktatta a 17/2016. (V. 27.) ör, hatályos: 2016. 06.01-tól, hatályát veszti 2016.12. 31-én. 
5 Módosította a 24/2006.(XII.4.) ör.  
6 Beiktatta a 16/2009. (VII. 1.) ör.  



 
 
 
 
 
 

 


