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5/2020. (III.27.) önkormányzati rendelete  

a talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról szóló 
14/2016 (X.24.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Magyarország Kormánya az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges 
megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok 
egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére 
veszélyhelyzetet hirdetett ki 2020. március 11-én a 40/2020. (III. 11.) számú 
Kormányrendelettel. 
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény (a továbbiakban: katasztrófavédelmi törvény) 46. § (4) bekezdése alapján 
eljárva, a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény (továbbiakban Ktd. tv.) 26. 
§. (4) bekezdése alapján, valamint a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. 
évi LIII. törvény 58. §-a alapján a talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról a 
következőket rendelem el: 

 
1.§ A talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról szóló 14/2016. (X. 24.) önkormányzati 

rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 10.§ helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
(1) A talajterhelési díjat a kibocsátónak kell megállapítania – a (2) bekezdésben foglalt 

kivétellel – a tárgyévet követő év március 31-ig. 

(2) A 2019. évi talajterhelési díjat a kibocsátónak 2020. június 30-ig kell megállapítania. 

 

2.§ A Rendelet 11.§-a az alábbi (4) bekezdéssel egészül ki: 
(4) A kibocsátó 2019. évi bevallási kötelezettségének határideje 2020. június 30. 

 

3.§ A rendelet 12.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
(1) A talajterhelési díjat a kibocsátónak a bevallás és az adó megállapítással egyidejűleg a 
tárgyévet követő év március 31-ig kell megfizetni a 11732129-15338954-03920000 számú számlára. 
 

(2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően a 2019. évi talajterhelési díjat 2020. június 30-ig 

kell megfizetni az (1) bek. szerinti bankszámlaszámra. 

 

Záró és átmeneti rendelkezések 

 

4.§. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.    

(2)   A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik – a helyben szokásos módon. 

 

Jánoshalma, 2020. március 26. 



Czeller Zoltán 
        polgármester                

 
A rendelet kihirdetve: 

Jánoshalma, 2020. március 27. 

Dr. Benda Dénes 
címzetes főjegyző 


