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Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
18/2015 (XII. 16.) önkormányzati rendelete 

 
a talajterhelési díjról szóló 10/2012. (V. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. 
törvény 21/A. § (2, valamint a 26.§ (4) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján a talajterhelési díjról 
szóló 10/2012. (V. 16.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: R.) módosítására az alábbi rendeletet 
alkotja:  
 
1. § A R. 5. § helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„5. § (1) Mentesül a talajterhelési díjfizetési kötelezettség alól az a természetes személy, aki 

a) egyedül él, és kizárólag özvegyi, öregségi nyugellátásban, rehabilitációs, vagy időskorúak 
járadékában részesül, 

b) egyedül él, és a bevallás időpontját megelőző évben szerzett összes nettó jövedelme alapján 
számított egy havi átlagjövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének kétszeresét 

c) a saját és vele közös háztartásban élőknek a bevallás időpontját megelőző évben szerzett összes 
nettó jövedelme alapján számított egy havi nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének másfélszeresét. 

(2) Mentesül egy évig a talajterhelési díjfizetési kötelezettség megfizetése alól, az a kibocsátó, aki a 
megépült közcsatorna átadását követő egy éven belül ráköt a közcsatornára. Ezen időtartamba a 
törvényben biztosított 90 napot is bele kell számítani. 

(3) Nem köteles talajterhelési díjat fizetni az a kibocsátó, akinek az ingatlana előtt a közcsatorna 
kiépítésre került, de arra rákötni nem tud, mert 

a) a jogerős kiviteli tervektől eltérően a csatornánál jelentkező szintkülönbség miatt a 
tulajdonosnak házi átemelőt kellene kiépíteni, 

b) nem létesült házi bekötőcsonk a gerinccsatorna kiépítésével egyidejűleg, 
c) vasúti pálya vagy egyéb idegen műtárgy alatt kellene átvezetni a bekötővezetéket, 
d) zártsorú beépítésű az ingatlan, és a házon vagy pincehelyiségen keresztül kellene rákötni a 

közcsatornára. 
(4) Az (1)-(3) bekezdésben foglalt mentességeket a bevallás szabályszerű kitöltésével, a megfelelő 

igazolások és a jogosultsággal rendelkező tervezői szakvélemény csatolásával lehet érvényesíteni. 
 
2. § E rendelet 2016. január 1. napján lép hatályba. 
 
 
 
 
 
 
  Gergőné Varga Tünde      dr. Szilágyi Ákos 

polgármester       jegyző 
 
 
ZÁRADÉK: 
A rendelet 2015. december 16. napján kihirdetésre került a helyben szokásos módon, a hirdetőtáblára 
történő kifüggesztéssel. 
 
 
 
 
 
          dr. Szilágyi Ákos 
           jegyző 


