
Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

7/2013.(V. 8.) rendelete 
 

a talajterhelési díjjal kapcsolatos egyes szabályokról szóló  
11/2004.(XII. 5.) rendeletének módosításáról 

 
Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 
2003. évi LXXXIX. törvény 21/A. § (2) és 26. § (4) bekezdésének felhatalmazása alapján, 
valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja: 

 
1. § (1) A talajterhelési díjjal kapcsolatos egyes szabályokról szóló 11/2004.(XII. 5.) 

rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:  
„(1) A kibocsátót - erre irányuló kérelme alapján – 50%-os díjkedvezmény illeti meg, ha a 

szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szabályai alapján 
egy főre számított havi családi jövedelemhatár nem haladja meg az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 400%-át. A díjkedvezmény mértéke 80%, amennyiben az 
egy főre számított havi családi jövedelemhatár nem haladja meg az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 200%-át.” 

(2) A Rendelet 2. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki: 
„(3) A kibocsátót - erre irányuló kérelme alapján – a tárgyévi talajterhelési díj 80%-ának 

megfelelő mértékű díjkedvezmény illeti meg, ha a tárgyévben, vagy az azt követő évben 
ráköt a közcsatornára.” 

(3) A Rendelet 2. §-a a következő (4) bekezdésekkel egészül ki: 
„(4) Amennyiben a kibocsátó építési-kivitelezési munka folytatása miatt nem alkalmaz a 

Kdtv. 11. § (1) bekezdésében leírt, vízgazdálkodási hatósági engedélyezés hatálya alá tartozó 
szennyvízelhelyezést, és ezt a vízmérőóra állás közlésével az építési-kivitelezési munka 
megkezdésekor, valamint annak befejezését követően legkésőbb 30 napon belül bejelenti 
az önkormányzat adóhatóságához, az építési-kivitelezési munka idején felhasznált 
közüzemi ivóvíz mennyisége után mentesség illeti meg.” 

2. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.  
(2) A jelen rendelet 1. § (1) és (2) bekezdésében megállapított kedvezmények a 

kibocsátót 2012. január 1-ig visszamenőlegesen illetik meg.  
(3) A jelen rendelet 1. § (1) és (2) bekezdésében megállapított kedvezmények 2013. 

december 31-ig alkalmazhatók.  
(4) Az építési-kivitelezési munka folytatásának időtartamát 2012. január 1. és a jelen 

rendelet hatálybalépése közötti időszakban a kibocsátó utólag, az építési-kivitelezési 
munkát végző vállalkozóval megkötött kivitelezői szerződéssel, vagy az építési naplóba 
történő bejegyzéssel igazolhatja. 

 
 
Hegykő, 2013. április 25. 
 
 
 
 

Szigethi István 
polgármester 

dr. Jakab Zsolt 
jegyző 
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A rendelet kihirdetve: 
Hegykő, 2013. május 8. 
 
 
 
 

 dr. Jakab Zsolt 
jegyző 

 
 


