
IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
8/2022. (XII. 02.) önkormányzati rendelete 

a talajterhelési díjról szóló 11/2014.(X.27.) önkormányzati rendelet  
módosításáról 

 

Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. 
évi LXXXIX. törvény (továbbiakban: Ktdt.) 21/A. § (2) bekezdésében, és a 26. § (4) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a talajterhelési díjról 
szóló 11/2014.(X.27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) módosítására a következő 
rendeletet alkotja: 

1. § 

A talajterhelési díjról szóló 11/2014. (XI.27.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a 
következő rendelkezés lép: 

„(1) A talajterhelési díjat a kibocsátónak kell megállapítani, bevallani és önadózás keretében a (2) 
bekezdésben megjelölt számlára a tárgyévet követő év március 31-ig megfizetni.” 

2. § 

(1) A talajterhelési díjról szóló 11/2014. (XI.27.) önkormányzati rendelet 3. § (3)–(5) bekezdése 
helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

„(3) Mentes kibocsátó a talajterhelési díj megfizetése és bevallása alól -a közszolgáltató igazolása 
alapján- 
a) a külön órával (főmérő vagy almérő) mért tűzi vízmérőn keletkezett vízfogyasztás után; 
b) a külön mérőórával mért technológiai célú vízfogyasztás után. 

(4) Mentes a talajterhelési díj megfizetése és bevallása alól a kibocsátó 
a) a tulajdonában álló üres ingatlanán kizárólag kerti csapon keletkezett vízfogyasztása után, 

amennyiben a vízvételi lehetőséget kizárólag egy kerti kifolyó biztosítja. A mentesség 
igénybevételéhez a kibocsátónak be kell mutatnia a Balassagyarmati Közös Önkormányzati 
Hivatal illetékes ügyintézője által készített, helyszíni szemléről szóló jegyzőkönyvet, mely az 
a) pont szerinti díjmentesség feltételeit igazolja. 

b) a tulajdonában álló ingatlanán építkezéshez felhasznált vízmennyiség után. A díjmentesség 
az építkezés e-naplóban történő megkezdésétől az épület használatbavételéről kiállított 
igazolás kiadásáig illeti meg a kibocsátót, mely iratokat a díjmentesség érvényesítéséhez az 
adóhatóságnak be kell mutatni. 

(5) A talajterhelési díj bevallási kötelezettség alól mentesül a közszolgáltató igazolása alapján a 
tárgyévben vízfogyasztással nem rendelkező kibocsátó.” 

(2) A talajterhelési díjról szóló 11/2014. (XI.27.) önkormányzati rendelet 3. §-a a következő (6) 
bekezdéssel egészül ki: 

„(6) A (2) bekezdés szerinti díjmentességet az arra jogosult adózó a tárgyévről benyújtott 
talajterhelési díjbevallásban kérheti a tárgyévet követő január 1-i állapot szerinti 
jövedelemigazolások becsatolásával egyidejűleg.” 
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3. § 

A talajterhelési díjról szóló 11/2014. (XI.27.) önkormányzati rendelet 4. § 4. pontja helyébe a 
következő rendelkezés lép: 

(Ezen rendelet alkalmazásában:) 
„4. Kerti csap: kizárólag locsolási célra létesített kültéri vízvételi lehetőség.” 

4. § 

Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba, és 2023. január 2-án hatályát veszti. 
 
 
 

          /: Kárdási Jánosné :/            /: dr. Varga Andrea :/ 
     polgármester                          jegyző 
 
 

 
Kihirdetve: Ipolyszög, 2022. december 02.                                           dr. Varga Andrea 
                                                                                                                  jegyző 


