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a talajterhelési díjról szóló 16/2004. (VI.28.) önkormányzati rendelet 
 módosításáról 

 
 

Parád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. 
évi LXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ktd.) 21/A. §-a illetve 26. § (4) bekezdése 
rendelkezése alapján megalkotta a talajterhelési díjról szóló 16/2004. (VI. 28.) számú 
önkormányzati rendeletét. 
A törvényi rendelkezés felhatalmazása alapján, szabályozást nyert a talajterhelési díjkapcsán 
teljesítendő adatszolgáltatási és eljárási szabályok, valamint a díj megfizetése alól adható 
kedvezmények mértéke és megállapításának feltételei. 
 

1. § 
 

A talajterhelési díjról szóló 16/2004. (VI.28.) önkormányzati rendelet 4. § helyébe az alábbi 
rendelkezés lép: 
 
(1) A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörhöz kapcsolódó talajterhelési díjra vonatkozóan 
díjmentességben részesül: 
  

a.) az a természetes személy kibocsátó, aki rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben részesül, 

b.) az a természetes személy kibocsátó, aki öregségi nyugdíjra jogosult, vagy 
megváltozott munkaképességű személy és a családjában az egy főre jutó havi 
jövedelem összege nem haladja meg az adóév utolsó napján érvényes öregségi 
teljes nyugdíj mindenkori legkisebb összegének három és félszeresét, 

c.) az a természetes személy kibocsátó, akinél az egy háztartásban élők esetében az 
egy főre eső jövedelem az adóév utolsó napján nem haladja meg a kormány 
rendeletben meghatározott kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) értékét, 

d.) az a természetes személy kibocsátó, akinél az ivóvíz felhasználás éves szinten a 
12 m3-t nem haladja meg, 

 
(2) díjkedvezményben részesül: 
az a természetes személy kibocsátó aki az (1) bekezdés a-d.) pontok hatálya alá nem tartozik, 
50 %-os díj kedvezményben részesül. 
 
(3) A díjkedvezmény, díjmentesség feltételeit lakcímkártyával, orvosi szakvéleménnyel, 
jövedelemigazolással a bevallás benyújtásával egyidejűleg igazolni kell. Nem szükséges azon 
feltétel igazolása, amely az ügyben eljáró önkormányzati adóhatóság rendelkezésére áll, 
illetve hivatalból beszerezhető. 
 

2. § 
 
Ez a rendelet 2013. április 23. napján lép hatályba, azzal, hogy rendelkezéseit 2013. január 1. 
napjától kell alkalmazni. Első ízben a 2012. év ivóvíz felhasználásáról benyújtott adóbevallás 
alapján fizetendő talajterhelési díj megállapításánál vehetők figyelembe a kedvezőbb 
adófizetési szabályok. 
 
 
Parád, 2013. április 22. 
 
 
 
                  Varró Gyula sk.                    Mudriczki József sk. 
              Jegyző      polgármester 
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Záradék: 
 
A rendelet kihirdetve 2013. április hó 23. nap 
 
 
       Varró Gyula sk. 
             Jegyző 


