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Polgár Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

7/2023. (III. 31.) önkormányzati rendelete 

a talajterhelési díjról 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi 

LXXXIX. törvény 21/A. § (2) bekezdésében, illetve 26. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás 

alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 

bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Polgár Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének az önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

16/2019. (X. 24.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében 

eljáró Polgár Város Önkormányzatának Pénzügyi és gazdasági bizottsága, valamint Humánfeladatok 

és ügyrendi bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

Rendelet hatálya 

1. § 

(1) E rendelet hatálya kiterjed Polgár Város közigazgatási területén minden természetes személy, jogi 

személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező kibocsátóra, aki a műszakilag rendelkezésre 

álló közcsatornára nem köt rá és a helyi vízgazdálkodási hatósági engedélyezés hatálya alá tartozó 

szennyvízelvezetést – ideértve az egyedi zárt szennyvíztárolást is – alkalmaz. 

(2) E rendelet szabályait a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 

rendelkezéseivel együtt kell alkalmazni. 

Talajterhelési díj mértéke 

2. § 

A talajterhelési díj mértéke a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 12. §-ában 

foglaltak szerint kerül meghatározásra. 

Díjmentesség, díjkedvezmény 

3. § 

(1) 2023. január 01. napjától a talajterhelési díj kedvezményes mértéke 400 Ft/m3. 

(2) 2023. évben mentesül a 2022. évre vonatkozó talajterhelési díjfizetési és bevallási kötelezettség 

alól valamennyi kibocsátó. 

(3) 2024. évben mentesül a 2023. évre vonatkozó talajterhelési díjfizetési kötelezettség alól az a 

kibocsátó, aki írásbeli nyilatkozatában vállalja, hogy 2023. december 31. napjáig rácsatlakozik a 

műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára és a rákötés tényét igazolja. 

Adatszolgáltatás 

4. § 

(1) A közszolgáltató az önkormányzati adóhatóság részére a kibocsátó azonosítására, a talajterhelési 

díj megállapítása és ellenőrzése érdekében adatot szolgáltat a tárgyévet követő év február 28. napjáig 

a kibocsátók tárgyévi fogyasztásáról, korrigálva a locsolási célú vízhasználat mennyiségével, az 
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ivóvízvezeték meghibásodása következtében elszivárgott vízmennyiséggel és az adott ingatlan 

esetében a csatornahálózatra való rákötés időpontjáról. 

(2) Az önkormányzati adóhatóság a talajterhelési díj megállapításával összefüggő személyes adatokat 

kizárólag a kibocsátó azonosítására, a bevallások ellenőrzésére használhatja fel. 

Eljárási szabályok 

5. § 

A talajterhelési díjat a kibocsátónak kell évente, a tárgyévet követő év március 31. napjáig az 

önkormányzat által rendszeresített bevallási nyomtatványon megállapítania, bevallania és az 

önkormányzat 61200216-1152915 számú talajterhelési díj bevételi számlájára megfizetnie. 

Záró rendelkezések 

6. § 

Hatályát veszti a talajterhelési díjról szóló 6/2014.(III.28.) önkormányzati rendelet. 

7. § 

Ez a rendelet 2023. március 31-én 8 óra 15 perckor lép hatályba. 

 

 

Polgár, 2023. március 30. 

 

 

 

  Tóth József      dr. Sivák Anita 

  polgármester         jegyző 

 

 

 

A rendelet kihirdetése megtörtént:  

Polgár, 2023. március 31-én  

 

 

     dr. Sivák Anita  

          jegyző 


