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11/2016.(VI.09.) önkormányzati rendelete 
 

a talajterhelési díjról szóló 22/2015.(XI.3.) Ör. számú rendelet módosításáról 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                                                  A rendelet 2016. június 09. -én 
                                                                                  kihirdetésre került. 
                                                                                                             
                              
 
                                                                                   dr. Menyhárt Anett 
                                                                       jegyző           
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Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

11/2016.(VI.09.) Ör. önkormányzati rendelete  
 

talajterhelési díjról szóló 22/2015.(XI.3.) Ör. számú rendeletének módosításáról  
 
 

Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról 
szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 21/A § (2) bekezdésében és a 26. § (4) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2013. (V.15.) önkormányzati rendelet 45./B. 
§-ában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
véleményének kikérésével a következőket rendeli el:  
 
1.§. Az önkormányzati rendelet 5.§-ának (1) bekezdése az alábbi e.) ponttal egészül ki: 
     „e.) akinek a lakásán belül nincs vízvételi lehetőség és a talajterhelési díj alapja nem 

haladja meg az évi 24 m3-t és kéri a díjmentesség megállapítását. A rendelet e 
pontjában meghatozott mentességre irányuló kérelem a rendelet mellékletét képező 
nyilatkozat benyújtásával vehető igénybe.” 

 
2.§. Az önkormányzati rendelet 5.§-ának (2) helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(2) Mentes a 2016. adóévben a talajterhelési díj megfizetése alól az a kibocsátó 

magánszemély, akinek a talajterhelési díj alapja nem haladja meg a 30 m3-t, és vállalja 
a (4) bekezdésben foglalt feltételek teljesítését. Amennyiben az éves vízfogyasztás a 
30 m3- meghaladja, és a közcsatornára való rákötést megvalósította, a 30 m3 feletti 
vízfogyasztás után kell a talajterhelési díjat megfizetni.” 

 
3.§. Az önkormányzati rendelet 7.§-ának (1) bekezdése helyében az alábbi rendelkezés lép: 

„(1) a.) A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez 
kapcsolódó talajterhelési díjjal kapcsolatos adóztatási feladatokat az önkormányzati 
adóhatóság látja el. 

        b.) A díjmentességek és díjkedvezmények igénybe vételére való jogosultságot az 
önkormányzati adóhatóság ellenőrzi.” 

 
4.§. Az önkormányzati rendelet melléklete jelen rendelet melléklete. 
 
5.§. Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 
 
 
 
              Dr. Menyhárt Anett      Dr. Vancsura István 
                       jegyző                     polgármester 
 

 
 
 
 
 



 
 

melléklet 

 

Nyilatkozat 

Alulírott……………………………………………………….. 

Születési hely: ………………………………………….…….,  

Születési idő: ………….………………………………….…..,  

Anyja neve: ……………………………………………..……, 

Telefonszám: …………………………………………………, 

6066  Tiszaalpár, ……………………………………………………………………….…… 

szám alatti lakos nyilatkozom arról, hogy a ……………………… számú vízfogyasztási 

helyen a lakásban semminemű vízvételi lehetőségem nincs. A lakásban csak a kerti csapról 

bevitt vizet lehet használni.  

Vízmérőóra azonosító száma: …………………………….. 

A fentiekre tekintett kérem a talajterhelési díj fizetése alóli mentességet. Tudomásul veszem, 

hogy amennyiben 24 m3 –nél nagyobb vízmennyiséget használok, abban az esetben a 24 m3 

feletti talajterhelési díjat meg kell fizetnem.  

Több tulajdonos esetén együttes nyilatkozat szükséges. 

Tudomásul veszem, hogy nyilatkozatomban foglaltakat az önkormányzati adóhatóság 

ellenőrzi. 

 

Tiszaalpár, 2016. ………………………………… 

                                                                                 ……………………………….. 
                                                                              aláírás 
 

 
 
 



 


