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Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

10/2013. (VII.10.) önkormányzati rendelete 

a talajterhelési díjról szóló 

10/2011. (IX.01.) önkormányzati rendeletének módosításáról 
 

Endrefalva Község Önkormányzat 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 és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 

bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi 

LIII. törvény 48. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Közép Duna-völgyi 

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 
 

1. § 

A talajterhelési díjról szóló 10/2011. (IX.01.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. § (1) bekezdése 

helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) Mérési lehetőség hiányában a talajterhelési díj alapjául szolgáló átalány-vízmennyiség: 

a) amennyiben az ingatlan területén nincs kút és a vízellátás az ingatlanban sem saját kútról, sem hálózatról nem 

megoldott, abban az esetben 5 liter/fő/nap 

b) amennyiben az ingatlan területén van kút, de a vízellátás az ingatlanban sem saját kútról, sem hálózatról nem 

megoldott abban az esetben 10 liter/fő/nap 

c) amennyiben az ingatlan területén van kút és a saját vízellátórendszere arra rákötésre került, abban az esetben 

50 liter/fő/nap.” 
 

2. § 

A Rendelet 7. §-a az alábbi (3)-(8) bekezdésekkel egészül ki: 

„(3) 90 %-os díjkedvezmény illeti meg azt a magánszemély kibocsátót, aki 2013. augusztus 31. napjáig a műszakilag 

rendelkezésre álló közcsatornára ráköt. A rácsatlakozást záró bevallás és a viziközműszolgáltatóval megkötött 

szolgáltatási szerződés bemutatásával kell igazolni. 

(4) 70 %-os díjkedvezmény illeti meg azt a magánszemély kibocsátót, aki 2013. október 31. napjáig a műszakilag 

rendelkezésre álló közcsatornára ráköt. A rácsatlakozást záró bevallás és a viziközműszolgáltatóval megkötött 

szolgáltatási szerződés bemutatásával kell igazolni. 

(5) 50 %-os díjkedvezmény illeti meg azt a magánszemély kibocsátót, aki 2013. december 31. napjáig a műszakilag 

rendelkezésre álló közcsatornára ráköt. A rácsatlakozást záró bevallás és a viziközműszolgáltatóval megkötött 

szolgáltatási szerződés bemutatásával kell igazolni. 

(6) 50 %-os díjkedvezmény állapítható meg annak a magánszemélynek, aki vagy akivel az egy lakcímen bejelentett 

magánszemély az adott ingatlanra vonatkozóan lakásfenntartási támogatásban részesül. A kedvezmény 

érvényesítéséhez a határozat másolatát csatolni szükséges. 

(7) A mentességeket és díjkedvezményeket csak magánszemélyenként - és kizárólag személyenként egy ingatlan után és 

egy kedvezmény - vehető figyelembe a bevallás és az 1. számú melléklet szerinti nyilatkozatok szabályszerű kitöltésével, 

a megfelelő igazolások csatolásával. 

(8) A (3)-(7) bekezdésben foglaltakat a 2013. március 31-ig benyújtandó, 2012. évi bevallások esetén lehet első 

alkalommal figyelembe venni.” 
 

3. § 

A Rendelet kiegészül ezen rendelet 1. mellékletével. 
 

4. § 

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és hatályba lépését követő napon hatályát veszti. 

 

Endrefalva, 2013. július 3. 

 

 

 Csóriné Botyánszki Ágnes Vincze Nikolett 

 polgármester jegyző 

 

A rendelet kihirdetve. 

Endrefalva, 2013.07.10. 

 

 

Vincze Nikolett 

    jegyző 
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1. számú melléklet a 10/2013. (VII.10.) önkormányzati rendelethez 

 

 

1. számú melléklet a 10/2011. (IX.01.) önkormányzati rendelethez 

 

Nyilatkozat 

 

Alulírott (név)……………………………………………………………………………………………….. 

 

(lakcím) ……………………………………………………………………………………………………... 

 

talajterhelési díjfizetésre kötelezett, nyilatkozom, hogy a ………………………………………………….. 

 

ingatlanra vonatkozóan az önkormányzati rendelet értelmében: 

 

 

I. kedvezményre vagyok jogosult, mert: 

 

O ……………………………… napig a szennyvízhálózatra rákötöttem, az erről szóló igazolást csatolom, 

O az ingatlanra vonatkozóan lakásfenntartási támogatás került megállapításra, az ezt igazoló határozatot 

másolatban csatolom. 

 

(A megfelelő jelölendő.) 

 

II. az alábbi átalánydíj vonatkozik az ingatlanra: 

O az ingatlan területén nincs kút és a vízellátás az ingatlanban sem saját kútról, sem hálózatról nem 

megoldott (5 liter/fő/nap) 

O az ingatlan területén van kút, de a vízellátás az ingatlanban sem saját kútról, sem hálózatról nem megoldott 

(10 liter/fő/nap) 

O az ingatlan területén van kút és a saját vízellátórendszere arra rákötésre került (50 liter/fő/nap). 

 

Az ingatlanban bejelentett személyek száma: ………….. fő 

 

 (A megfelelő jelölendő.) 

 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.  

Tudomásul veszem, hogy a közölt adatok valódiságát az Önkormányzat helyszíni környezettanulmány során 

ellenőrizheti, melyhez hozzájárulok. 

Alulírott hozzájárulok személyes adataimat a bevallás feldolgozása, illetve az ezzel kapcsolatos igazolások, 

bizonyítékok beszerzése céljából kezeljék, nyilvántartsák. 

 

……………………., ..…….év ………………hó ……nap. 

 

         …………………………………… 

           aláírás 

 


