
SAJÓLÁD ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
5/2007./VI.27./sz. RENDELETE  

 
 

a talajterhelési díj bevezetésérıl, valamint az azzal kapcsolatos 
adatszolgáltatási és eljárási szabályokról szóló 15/2004. (XII.08.) sz. rendelet 

módosításáról. 

 

Sajólád község Önkormányzat Képviselıtestülete a Sajólád község 
Önkormányzatának a talajterhelési díj bevezetésérıl, valamint az azzal 
kapcsolatos adatszolgáltatási és eljárási szabályokról szóló 15/2004. (XII.08.) sz. 
rendeletedét az alábbiak szerint módosítja. 

1.     §. 

A 3.§.  (4) bekezdése az alábbiakra módosul 

(4) A fizetendı éves talajterhelési díj a Törvény alapján: TTD=E x A x T 
   Törvény szerinti egységdíjának mértéke 120 Ft/m3. 
   E= egységnyi díj 120 Ft/m3 

     A= szolgáltatott (felhasznált) víz éves mennyisége m3 
     T= területérzékenységi szorzó = 1,5 

 
2.    §. 

Az 5. §.  (1) és (2) bekezdése az alábbiakra módosul 

(1) Az önkormányzat minden év február 15-ig bevallási nyomtatványt küld ki az 
      elızı év díjadatainak számításra. 

      (2) A talajterhelési díjfizetésre kötelezett személy az elızı évre vonatkozó 
            bevallást február 28-ig köteles benyújtani a helyi adóhatósághoz. 
       (3)A tárgyévi tényleges kibocsátásai alapján számított és fizetendı díjat postai  
           utalványon, vagy átutalással a tárgyévet követı év március 31-ig kell 
            megfizetni. A díjbevallás alapján számított és fizetendı díjról a polgármesteri  
           hivatal értesítést küld tárgyévet követı március 10-ig 

         (4) A kibocsátó a megfizetési határidı elıtt díjelıleget fizethet.  
 

3.    §. 

A 7.§. az alábbiakra módosul 
7. §. 

(1) A talajterhelési díj fizetésére kötelezett kibocsátó az e rendelet alapján 
megállapított éves díjnak: 

 
2004. évre megállapított éves díj összegének 20 %-át, 2005. március 31-ig 



2005. évre megállapított éves díj összegének 20 %-át, 2006. március 31-ig 
2006. évre megállapított éves díj összegének 50 %-át, 2007. március 31-ig 
2007. évre megállapított éves díj összegének 75 %-át, 2008. március 31-ig 
2008. évre megállapított éves díj összegének 90 %-át, 2009. március 31-ig 
2009. és azt követı évekre a megállapított éves díj összegének 100 %-át a 
tárgyévet követı év március 31-ig köteles megfizetni. 
 

 
4. § 

 
(1) A talajterhelési díj bevezetésérıl, valamint az azzal kapcsolatos 

adatszolgáltatási és eljárási szabályokról szóló 15/2004. (XII.08.) sz. rendelet 
módosítással nem érintett részei hatályban maradnak. 

   (2) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 

   (3) A rendelet kihirdetésérıl a jegyzı gondoskodik.  

 
k.m.f. 

 
 

Kissné Klusóczki Katalin sk.     Veres János sk. 
                   jegyzı                                                              polgármester  

 
 

 
 
 
 
 


