
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2010. (XII.15.) számú 
önkormányzati rendelete a talajterhelési díjjal kapcsolatos helyi szabályokról  

 
(Egységes szerkezetben a 12/2015. (IX. 4.) önkormányzati rendelettel) 

 
 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi 
LXXXIX. törvény (továbbiakban: Ktd.) 21/A. § (2) bekezdése és 26. § (4) bekezdése alapján 
a talajterhelési díjról a következő rendeletet alkotja:  
 

Általános rendelkezés 
 

1. § Jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Ktd–ben, valamint az adózás rendjéről 
szóló 2003. évi XCII. törvényben foglaltak az irányadóak.  
 

A rendelet hatálya  
 
2. § A talajterhelési díjfizetési kötelezettség Ózd Város közigazgatási területén azt a 
kibocsátót terheli, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá és helyi 
vízgazdálkodási hatósági, illetve vízjogi engedélyezés hatálya alá tartozó 
szennyvízelhelyezést, ideértve az egyedi zárt szennyvíztározót is, alkalmaz.  
 

Adatszolgáltatási kötelezettség  
 

3. § (1)1 A Ktd. 21/A. § (3) bekezdés felhatalmazása alapján a helyi vízgazdálkodási hatósági 
jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó adatszolgáltatást a mindenkori közüzemi 
szolgáltató a tárgyévet követő év február 28-ig teljesíti.  
 
(2) Az adatszolgáltatás során a kibocsátókat azonosításra alkalmas módon – a szükséges 

személyi azonosító adatok közlésével – kell megadni.   
 
(3) Az adatszolgáltatásnak tartalmaznia kell:  
a) a tárgyévben szolgáltatott vízmennyiséget   
b) a külön jogszabály szerinti locsolási célú felhasználásra figyelembe vett vízmennyiséget  
c) 2  
e) az elszállított folyékony hulladék mennyiségét.  

                                                 
1 Módosította: a 12/2015. (IX.4.) önkormányzati rendelet 3.§-a. Hatályos: 2016. január 1-től. 
2 Hatályon kívül helyezte: 12/2015. (IX.4.) önkormányzati rendelet  4. § (2) bek. Hatálytalan: 2016. január 1-től.  
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Bevallási és díjfizetési kötelezettség  
 
4. § (1)3 A talajterhelési díj megállapítása, bevallása és befizetése vonatkozásában a Ktd 
előírásait kell alkalmazni. 
 
(2) 4A talajterhelési díjat Ózd Város Önkormányzata 11734121-15350088-03920000 számú 
Talajterhelési díj számlájára kell megfizetni.  
 

Mentességek  
 
5. § (1) Jövedelemtől függetlenül mentesül a talajterhelési díj megfizetése alól az a 
természetes személy kibocsátó, aki részére a tárgyévben szolgáltatott vízmennyiség nem 
haladja meg a 30 m3-t és a háztartásában rokkant vagy súlyosan fogyatékos személy van.   
 
(2) A mentességre való jogosultságot  - a tárgyévre vonatkozóan - a bevallás benyújtásakor 
kell igazolni: rokkantsági nyugdíjat megállapító határozattal, az Országos Orvosszakértői 
Intézet által kiállított szakvéleménnyel, vagy fogyatékosságot megállapító határozattal.  
 

6. § (1) Rászorultsági alapon mentesül a tárgyévben szolgáltatott 30 m3 vízmennyiség után 
számított talajterhelési díj megfizetése alól az a természetes személy kibocsátó, akinek 
háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem összege nem haladja meg a tárgyévet 
követő év első napján meghatározott öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150%-át.  
 
(2) A mentességre való jogosultságot  - a tárgyévre vonatkozóan - a bevallás benyújtásakor 
kell igazolni, amelyhez egy hónapnál nem régebbi jövedelemigazolás szükséges.   
 

Záró rendelkezések  
 

7. § Ez a rendelet 2011. január 1. napján lép hatályba. Ezzel egyidejűleg hatályát veszti Ózd 
Város Önkormányzatának 26/2004. (IX.23.) számú rendelete a talajterhelési díjjal kapcsolatos 
helyi szabályokról.  
 
 
 
 Dr. Almási Csaba       Janiczak Dávid 
        jegyző          polgármester 

 
                                                 
3 Megállapította: 12/2015. (IX.4.) önkormányzati rendelet 1.§. Hatályos: 2016. január 1-től 
4 Megállapította: 12/2015. (IX.4.) önkormányzati rendelet 2.§. Hatályos: 2016. január 1-től 


