
Petőfibánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

14/2014. (VIII.14.) rendelete 

a talajterhelési díjról 
 

 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk 

1. bekezdés a) pontja valamint a 2. bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint a 

környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény (továbbiakban: Ktdt.) 21. § (2) 

bekezdésében, valamint 26. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Ktdt. 11. §-

ával 2004. július 1.-től bevezetett talajterhelési díj bejelentésének és befizetésének 

részletszabályozására és a díjkedvezmények megállapítására megállapított a talajterhelési 

díjról szóló 22/2012. (V.24.) rendelete (a továbbiakban: R) módosításáról a következő 

rendeletet alkotja: 

 

1. § 

(1) A R. 5. §-a helyébe a következő szöveg lép: 

„Díjkedvezmény 

5. § 

(1) Talajterhelési díjfizetés alóli mentességet élvez az a kibocsátó, akinek ingatlana 

csak kerti csappal rendelkezik. 

(2) Különös méltánylást érdemlő esetben a kibocsátó kérelmére a tárgyévben a 

talajterhelési díj megfizetésére 50%-os díjkedvezmény állapíthat meg az 

adóhatóság alábbi feltételek fennállásakor: 

a) családban élő esetén az egy főre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg az 

öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét (a továbbiakban: 

nyugdíjminimum), 

b) egyedülálló esetén a nyugdíjminimum 150 %-át. 

(3) Az (1) bekezdés szerinti mentesség érvényesítéséhez a R. 1. számú mellékletében 

szereplő nyilatkozatot kell becsatolni. 

(4) A (2) bekezdés a) és b) pontja szerinti kedvezmény csatolni kell a bevallás 

benyújtására irányuló tárgyévet követő március 31. előtti három hónap 

jövedelemigazolását. 

(5) Különös méltánylást érdemlő eset: fogyatékosság, hosszan tartó betegség, baleset, 

haláleset, munkanélküliség, tartós jövedelemromlás, elemi kár, egyéb rendkívüli 

élethelyzet vagy létfenntartást veszélyeztető körülmény megléte, bekövetkezése.” 

 

 

(2) A R. az alábbi 1. számú melléklettel egészül ki: 

„1. számú melléklet a …/2014.(VIII.14.) önkormányzati rendelethez 

NYILATKOZAT 

Mentesség igénybevételéhez a 20…. . évben 



Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy Petőfibánya Községi 

Önkormányzatnak a talajterhelési díjról szóló 22/2012. (V.24.) rendelete 5. § 

(1) bekezdése alapján díjmentességre jogosult vagyok, mert a Petőfibánya, 

……………….. szám alatti ingatlanon jelenleg csak kerti csappal 

rendelkezem.” 

 

(3) A R. az alábbi 2. számú melléklettel egészül ki: 

„2. számú melléklet a …/2014.(VIII.14.) önkormányzati rendelethez 

NYILATKOZAT 

Kedvezmény igénybevételéhez a 20…. . évben 

Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy Petőfibánya Községi 

Önkormányzatnak a talajterhelési díjról szóló 22/2012. (V.24.) rendelete 5. § 

(2) bekezdése ……… pontja alapján ………%-os díjfizetési kedvezményre 

vagyok jogosult az alábbi jövedelmi viszonyoknál fogva: 

A háztartásban élők neve Havi átlag jövedelem (Ft) 

  

  

  

Összesen: …………… fő ………………………… Ft 

1 főre jutó jövedelem: …………………….. 

Mellékelem a családban élők jövedelemigazolását.” 

 

2. § 

 

(1) Ez a rendelet 2015. január 1-jén lép hatályba és 2015. január 2-án hatályát veszti. 

 

K.m.f. 

 

 

Juhászné Barkóczy Éva sk.                                                Dr. Gyirán Viktor sk. 

   Polgármester                       Jegyző 

 

Záradék: 
A rendeletet 2014.08.14. napján kihirdettem. 
Dr. Gyirán Viktor 
jegyző 

 

 


