
Mátraszele Község Önkormányzat Képviselő-testületének
17/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelete

a talajterhelési díjra vonatkozó eljárás szabályairól szóló,
15/2004. (XII. 1.) Rendelet

módosításáról

Mátraszele  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  környezetterhelési  díjról  szóló 
2003. évi LXXXIX. Törvény (a továbbiakban: Ktdt.) 26.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, 
a  talajterhelési  díjra  vonatkozó  eljárás  szabályairól  szóló,  15/2004.  (XII.  1.)  rendeletének 
módosításáról a következőket rendeli el:

1.§ A talajterhelési díjra vonatkozó eljárás szabályairól szóló, 15/2004. (XII. 1.) számú rendelet 
(a továbbiakban: Rendelet) 2.§ (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„A kibocsátó díjfizetési kötelezettségéről évente, a tárgyévet követő év március 31-ig ad bevallást 
az önadózás szabályai szerint e rendelet 1. számú melléklete szerinti nyomtatványokon.”

2.§ A Rendelet 2.§ (4) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép.
„Ha a kibocsátó nem a települési vezetékes ivóvíz-rendszerből vételezi a vizet, és mérőóra az 
egyedi vízbeszerzési helyhez nem kapcsolódik, az átalány vízmennyiséget az alábbi szempontok 
figyelembe vételével kell megállapítani:

Beépített ingatlanok (telkek): 
1. udvari csappal.............................................................................................................. 40 l/fő/nap
2. épületen belüli, lakásokon belüli vízcsappal, Vízöblítéses WC nélkül ...................... 65 l/fő/nap
3. épületeken belüli, lakásokon belüli vízcsapokkal, vízöblítéses WC-vel, hagyományos fűtésű 
(fürdőhengeres) fürdőszobával ......................................................................................120 l/fő/nap
4. épületeken belüli, lakásokon belüli vízcsapokkal, vízöblítéses WC-vel, egyedi, éjszakai 
áramfelvételes vízmelegítővel....................................................................................... 150 l/fő/nap
5. épületeken belüli, lakásokon belüli vízcsapokkal, vízöblítéses WC-vel, központi melegvíz-
ellátással, illetőleg nem korlátozott fűtésű egyedi vízmelegítővel................................ 180 l/fő/nap

Házikert locsolás: az ingatlan beépítetlen területe, de legfeljebb az ingatlan terület 50%-ának 
alapulvételével................................................................................................................. 1 l/m2/nap
Gépkocsimosás (tömlővel).......................................................................................... 400 l/szgk/hó

Közkifolyókon fogyasztott víz átalánymennyisége 150 m-es körzetben lakók száma szerint..... 30 
l/fő/nap

A személyi tulajdonban álló - vállalkozáson kívüli - nyaralók, üdülők, házikertek esetében a 
fentiek szerint megállapított átalánymennyiségek alapján évente összesen öt hónapra (május-
szeptember hónapokra) kell az ivóvíz- és csatornadíjat felszámítani............................................... 



3.§ A Rendelet 3.§-nak számozása 3.§ (1) számozásra változik, és a szakasz kiegészül az alábbi, 
(2) bekezdéssel:
„(2)  A díjkedvezmény iránti  kérelmet a rendelet  2.  számú melléklete szerinti  nyomtatványon 
lehet az adóhatóság felé előterjeszteni.”

4.§ A Rendelet 4.§ (2) bekezdése hatályát veszíti.

5.§ A Rendelet kiegészül e rendelet melléklete szerinti mellékletekkel.

6. Jelen rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Mátraszele, 2013. november 29.

Vincze László Babjákné Bocsok Anna
polgármester             jegyző

A rendelet a mai napon kihirdetve: 2013. november 29.

Mátraszele, 2013. november 29.

Babjákné Bocsok Anna
             jegyző



Melléklet a 17/2013.(XI. 26.)) számú rendelethez:

1.számú melléklet a 1/2004. (XII. 1) számú rendelethez: 1

BEVALLÁS TALAJTERHELÉSI DÍJHOZ 2014. ÉVRE

1 A mellékletet beiktatta a 17/2013. (XI. 29.) számú rendelet, 2013. november 30. hatállyal



2.számú melléklet a 15/2004. (XII. 1.) számú rendelethez: 2

KÉRELEM
Talajterhelési díj mérséklése iránt

A kibocsátó
Neve (leánykori név is):..........................................................................................
Születési helye, ideje:.............................................................................................
Anyja neve:.............................................................................................................
Állandó lakóhelye:..................................................................................................
Tartózkodási helye:.................................................................................................
Adó azonosító jele:.................................................................................................

A kibocsátóval egy háztartásban élő közeli hozzátartozók:
név rokoni kapcsolat 

1. ............................................................................................................................
2. ............................................................................................................................
3. ............................................................................................................................
4. ............................................................................................................................
5. ............................................................................................................................
6. ............................................................................................................................

A kibocsátó ill. hozzátartozóinak jövedelmei, és azok igazolására benyújtott dokumentumok:

Összeg (eFt-ban) Megnevezés (pl. munkabér stb.)
1. ............................................................................................................................
2. ............................................................................................................................
3. ............................................................................................................................
4. ............................................................................................................................
5. ............................................................................................................................
6. ............................................................................................................................

A háztartásban az egy főre eső nettó jövedelem: ……………………… Ft/fő

Alulírott  büntetőjogi  felelősségem tudatában  kijelentem,  hogy a  fenti  adatok  a  valóságnak 
megfelelnek.

Dátum:

…………………………..
aláírás

2 A mellékletet beiktatta a 17/2013. (XI. 29.) számú rendelet, 2013. november 30. hatállyal


