
Dunaújváros  Megyei Jogú  Város Önkormányzata  Közgyűlésének
55/2011. (XII.16.)1 önkormányzati rendelete

 a talajterhelési díjjal kapcsolatos helyi szabályokról

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a környezetterhelési díjról szó-
ló 2003. évi LXXXIX. törvény  21/A.  § (2) bekezdése alapján az 1990. évi LXV. törvény 16. §
(1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §2  A díj kiszámításához szükséges adatok:

(1) a  területérzékenységi szorzó értéke: 1,5

(2) Egyedi  vízbeszerzés  esetén   (nem  ivóvíz-rendszerből  nyert  víz)  a  felhasznált
vízmennyiség  átalányösszege  egyenlő  a  vízszolgáltató  által  az  adóévre
megállapított települési átlagos egy főre jutó ivóvízfogyasztás nagyságával.

2. § (1) Mentes a talajterhelési díj megfizetése alól, aki az év első napján jogerős határozat
alapján:
a) időskorúak járadékában,
b) aktívkorúak ellátásában
c) ápolási díjban,
d) lakásfenntartási támogatásban, vagy
e) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül.

 (2) Mentes  a  talajterhelési  díj  megfizetése  alól  a  70  év  feletti,  egyedül  élő
magánszemély,  amennyiben  az  ingatlan  tulajdonosa,  vagy  vagyoni  értékű  jog
jogosultja, vagy bérlője és egyben használója.

 (3) Mentes a díjfizetésre kötelezett kibocsátó, amennyiben az ingatlanon kizárólag kerti
csapot szezonálisan üzemeltet.

 (4) A mentességre való jogosultságáról a kibocsátó a bejelentés megtételével, vagy a
bevallással egyidejűleg  - az (1) bekezdés szerinti jogosultság megjelölésével – a
tárgyévre vonatkozóan tesz nyilatkozatot.

 (5) A jegyző egyedi elbírálással, szociális indokok alapján méltányosságot gyakorol, a
díj megfizetése alól mentesít.

3. § A  talajterhelési  díjat  az  önkormányzat  10400463-50526570-56851168  számú
talajterhelési díj  beszedési számlájára kell teljesíteni.

4.§ 3(1)Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Jegyzője  (a  továbbiakban:  jegyző)  részére  a
szolgáltató a díj megállapítása, a kibocsátók azonosítása és ellenőrzése érdekében
az alábbiak szerinti adatszolgáltatásra köteles:

a) a víz szolgáltatója minden év február 28-áig a kibocsátók részére előző évben
szolgáltatott, az ivóvízvezeték meghibásodása következtében elszivárgott, és a
locsolási célú  felhasználásra figyelembe vett vízmennyiségről, valamint az előző
évi átlagos egy főre jutó ivóvízfogyasztás nagyságáról; és

 b) a folyékony hulladék elszállítására feljogosított szervezet: minden év február 28-
áig  a  kibocsátók  szennyvíztárolójából  az  előző  évben  elszállított  folyékony
hulladék mennyiségéről.

1 Módosította a 2/2013. (I.25.) önkormányzati rendelet
2  A 2/2013. (I.25.) önkormányzati rendelet 1.§-ával módosított szakasz  (2013. január 26-án lép hatályba, de az 

1. §-ban foglalt rendelkezést  2007. január 1-jétől kell alkalmazni.)
3 A 2/2013. (I.25.) önkormányzati rendelet 2.§-ával módosított szakasz
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(2) Az (1) bekezdésben meghatározott adatszolgáltatásnak tartalmaznia kell továbbá a
díjfizető nevét, születési idejét, lakcímét, a fogyasztás helyét, a szennyvízszippantás
tényét. Az adatokat elektronikus formában kell szolgáltatni.

5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

       (2) Hatályát veszti:
a)  a  talajterhelési  díjjal  kapcsolatos  helyi  szabályokról  szóló  49/2004.  (VII.5.)  KR

számú rendelet,

b)  a  talajterhelési  díjjal  kapcsolatos  helyi  szabályokról  szóló  49/2004.  (VII.5.)  KR
számú rendelet módosításáról szóló  10/2005. (II.25.)  KR számú rendelet,

c)  a  talajterhelési  díjjal  kapcsolatos  helyi  szabályokról  szóló  49/2004.  (VII.5.)  KR
számú rendelet módosításáról szóló 32/2009. (VI.12.)  KR számú rendelet.

   Cserna Gábor  sk.           Dr. Kukorelli Sándor  sk.
    polgármester jegyző

Záradék:
A rendelet 2011. december 16-án kihirdetésre került.

Dr. Kukorelli Sándor sk.
jegyző

2. záradék:
A rendelet egységes szerkezetbe foglalva a módosításáról rendelkező 2/2013. (I.25.)
önkormányzati rendelettel.

 Dr. Kukorelli Sándor 
jegyző
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