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Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. 

évi LXXXIX. törvény (továbbiakban: Ktd.) 26. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás 

alapján - figyelemmel a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) 

bekezdésére - a talajterhelési díjról a következő rendeletet alkotja: 

 

 

1. § 

 

A rendelet hatálya Bodajk város közigazgatási területén a Ktd. 11. §-ában foglalt 

kibocsátóra terjed ki. 

 

 

2. § 

 

A talajterhelési díj mértékét és számítási módját a Ktd. határozza meg. 

 

 

3. § 
1
 

 

 (1) A talajterhelési díj fizetésére kötelezett magánszemély kibocsátó kérelmére - 

különös méltánylást érdemlő esetben - a talajterhelési díj megfizetésére 2012. évre 

vonatkozóan 2012. február 1. napjától 80 %, 2013. évre vonatkozóan 60 %, 2014. 

évre vonatkozóan 40 %, 2015. évre vonatkozóan 20 % kedvezmény állapítható 

meg az alábbi feltételek fennállásakor: 

  a) Családban élő esetén az egy főre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg az 

 öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét (továbbiakban: 

 nyugdíjminimum). 

  b) Egyedülálló esetén havi nettó jövedelme nem haladja meg a nyugdíjminimum 

 150 %- át. 

 (2) Különös méltánylást érdemlő esetnek minősül: fogyatékosság, tartós betegség, 

haláleset, munkanélküliség, elemi kár, egyéb rendkívüli élethelyzet megléte, 

bekövetkezése. 

 (3) 50 % kedvezményben részesül az a talajterhelési díj fizetésére kötelezett 

magánszemély kibocsátó, aki a rendelkezésre álló csatornahálózatra igazoltan 

csak házi átemelő kiépítése után tud rácsatlakozni. 

 (4) Mentes a talajterhelési díj fizetése alól az a magánszemély kibocsátó, aki 

  a) az ingatlanán igazoltan kizárólag kerti csapot üzemeltet; 

  b) egyedül él, és betöltötte a 70. életévét. 

(5) Abban az esetben, ha a magányszemély kibocsátó egyidejűleg több 

kedvezményre, mentességre is jogosult, a számára legkedvezőbb feltételt kell 

alkalmazni. 
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 Módosította: 13/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendelet 



 

4. § 

 

A talajterhelési díj alapja a Ktd. 14. §-a szerint csökkenthető. 

 

 

5. § 

 

Ez a rendelet 2009. január 1-jén lép hatályba. A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg 

hatályát veszti a talajterhelési díjról szóló 12/2004. (VII. 8.) ÖKR. sz. rendelet és a 

módosításáról szóló 25/2004. (XII. 28.) ÖKR. sz. rendelet. 

 

Bodajk, 2008. november 26. 

 

 

 

 

 Oszlánszki Zsolt dr. Nagy Gábor 

 polgármester jegyző 

 

A rendeletet a mai napon kihirdettem: 

Bodajk, 2008. november 27. 

  dr. Nagy Gábor 

  jegyző 


