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5. napirendi pontjához 

 
 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény alapján talajterhelési díjfizetésre 
kötelezett az, aki a rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá. Fenti törvény 2012. évi 
változásával a talajterhelési díj alapja 120 Ft/m3-ről 1200 Ft/m3-re emelkedett. A jelenleg ezen 
tárgykört szabályozó 8/2004. (VI.22.) számú önkormányzati rendelet csak a 70 éven felüli 
egyedülálló adóalanyokat részesíti mentességben bizonyos feltételek mellett, felmerült azonban az 
alacsony jövedelműek, és a lakóházukra használatba vételi engedéllyel még nem rendelkező 
háztulajdonosok problémája. Két utóbbival kapcsolatban javaslom – a tervezetben szereplő 
feltételek mellett – mentesség lehetőségét a rendeletben. 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendelettervezetet megtárgyalni, és azt jóváhagyni 
szíveskedjen. 
 
 
Kőszeg, 2013. április 17. 
 
 

     dr. Zalán Gábor 
jegyző 

  



TERVEZET! 
 

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
……... (IV.17.) önkormányzati rendelete 

 
a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelvezetéshez kapcsolódó talajterhelési 
díjjal kapcsolatos adatszolgáltatási és eljárási szabályokról szóló 8/2004. (VI.22.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 
 
 
Velem Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi 
LXXXIX. törvény a 26. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az  
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (5) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 
rendeli el: 
 

1. § 
 

Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó 
szennyvízelvezetéshez kapcsolódó talajterhelési díjjal kapcsolatos adatszolgáltatási és eljárási szabályokról 
szóló 8/2004. (VI.22.) számú önkormányzati rendelete 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
„4. § (1) Mentes az a díjfizetés alól, aki egyedül élő és helyi állandó lakóhellyel rendelkezik, valamint a 70. 
életévét betöltötte. 
(2) Mentes a bevallás és a befizetés alól az a kibocsátó, akinek az éves fogyasztása a közszolgáltató 
adatszolgáltatása alapján nem éri el az 5 m3-t. 
(3) Mentes a kibocsátó nyilatkozata alapján az a természetes személy kibocsátó, aki új lakóházat épít, a 
használatba vételi engedély jogerőre emelkedéséig, vagy a használatba vétel építéshatóság általi tudomásul 
vételéig.  
(4) Kérelem alapján mentesíti az adóhatóság azt a lakossági kibocsátót, akinél a tárgyév március hónapot 
megelőző 6 havi átlagjövedelme – valamennyi rendszeres juttatást figyelembe véve – alapján számolt egy 
főre jutó jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíj 150 %-át, egyedülálló és egyedül élő, valamint 
gyermekét egyedül nevelő esetében a 200 %-át nem haladja meg. „ 
 

 
2. § 

 
Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.  
 
 
Velem, 2013. április 17. 
 
 
 dr. Zalán Gábor s. k. Horváth Miklós s. k. 
 jegyző polgármester 
 
Kihirdetési záradék: 
 
A rendelet 2013. április 20-án kihirdetésre került.  
 
 
                  dr. Zalán Gábor 
             jegyző  


