
Esztár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
18/2017. (XI.15) önkormányzati rendelete 

a talajterhelési díjról szóló 
14/2017. (V.29.) önkormányzati rendeletének módosítása 

 

Esztár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi 
LXXXIX. törvény 26. §. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,  a 21/A.§. (2) 
bekezdésében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§. (1) bekezdés 11. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a talajterhelési díjról szóló 14/2017. (V 29.) 
önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:  

1. § 

A Rendelet 2. § az alábbi (5), (6) és (7) bekezdéssel egészül ki:  

(5) A mérési lehetőséggel nem rendelkező kibocsátók átalány alapján állapítják meg a 
kibocsátott vízmennyiséget. Az átalány alapját képező méréssel nem megállapítható 
vízfogyasztást minden esetben az alábbiak szerint kell megállapítani: ha a fogyasztásmérő 
rendellenesen vagy hibásan működik, nem mér, nem lehet leolvasni, a hitelesítés ideje lejárt 
(a továbbiakban: hibás mérés), a mérőeszköz adatai a vízfogyasztás alapjául nem 
szolgálhatnak. Ebben az esetben a hibás méréssel érintett időszakban az elfogyasztott víz 
mennyiségét a hibás mérés időtartamának kezdetét megelőző 12 hónap összes fogyasztásából 
egy napra számított átlagfogyasztás és a hibás mérés időtartama alatt eltelt napok száma 
szorzataként kell meghatározni. A hibás mérés időtartama:  

a) ha a meghibásodás tényleges időpontja megállapítható, a meghibásodás időpontjától az új 
fogyasztásmérő felszerelésének időpontjáig terjedő időtartam, 

 b) ha a meghibásodás tényleges időpontja nem állapítható meg, a kibocsátó és a víziközmű-
szolgáltató által közösen becsléssel megállapított időtartam, vagy  

c) a b) pont szerinti megállapodás hiányában az utolsó mérőleolvasástól a hibás mérés 
bejelentésének időpontjáig eltelt időszak, de legfeljebb 12 hónap. 

(6) A vízmennyiség mérővel nem rendelkező kibocsátó esetében 30 l/fő/nap átalány-vízmennyiség 
képezi a talajterhelési díj alapját. 

(7) A közkifolyók 150 m-es körzetében lakó kibocsátó esetén 30 l/fő/nap átalány-vízmennyiség 
képezi a talajterhelési díj alapját. 
 

 
2.§ 

 
A Rendelet 3.§. (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:  
 



(2) Adatszolgáltatási kötelezettség terheli a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos 
közszolgáltatás igénybevételéről szóló 7/2015. (III. 02.) önkormányzati rendelete szerint a folyékony 
hulladék elszállítására feljogosított szervezetet a kibocsátók szennyvíztárolójából a tárgyévben 
elszállított folyékony hulladék mennyiségéről.  

3.§. 
 
A Rendelet 4. § (2) bekezdése az alábbira módosul: 
 
(2) 75%-os kedvezmény illeti meg a kibocsátót az általa életvitelszerűen lakott ingatlana után 
fizetendő talajterhelési díj megfizetése alól abban az esetben, ha az ingatlanon a közműves 
ivóvízellátás kizárólag a kerti csapon biztosított, illetve átalány fizetésére kötelezett.   

 
4. § 

 
A Rendelet az alábbi átmeneti rendelkezésekkel egészül ki:  

 
7.§. 

 
Átmeneti rendelkezések 

 

Aki a megépült és műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára 2017. szeptember 30-ig nem 
kötött rá, azt 2017. július 1 és 2017. december 31 közötti időszakra talajterhelési díjfizetési 
kötelezettség terhel. A talajterhelési díjat a rendelet 2.§-ában meghatározottak szerint kell 
bevallania és megfizetnie. 2017-ben a díjfizetési kötelezettség 2017. július 1-től áll fenn. 

 
 

5. § 
 

Ez a rendelet a kihirdetésével lép hatályba, majd a kihirdetését követő napon hatályát veszti. 

 

                                   Szécsi Tamás  sk                                         Fekéné Tarcsi Csilla sk. 
                                   polgármester                                                 jegyző  
 

A rendelet kihirdetve : 2017. november 15.  

 

Fekéné Tarcsi Csilla sk. 

jegyző  


