
Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének   
25/2012.(VIII. 30.) rendelete  

a talajterhelési díjjal kapcsolatos adatszolgáltatási és eljárási szabályokról, valamint a 
díjfizetési kedvezményekről és mentességekről szóló 25/2004.(XII.15.) rendelet 

módosításáról 
 
Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a  talajterhelési díjjal kapcsolatos 
adatszolgáltatási és eljárási szabályokról, valamint a díjfizetési kedvezményekről és mentességekről 
szóló 25/2004.(XII.15.) rendeletét (továbbiakban: Ör.) az alábbiak szerint módosítja:  
 
1. § Az Ör. az alábbi 5/A.§-sal egészül ki:  
 

"Részletfizetés  
5/A. §  

 
(1) A talajterhelési díj, talajterhelési díj késedelmi pótlékának megfizetésére, kibocsátó 
kérelmére a Jegyző évente maximum egyszer, legfeljebb 12 havi részletfizetést 
engedélyezhet, amennyiben a kibocsátó kérelmező  
 
  a) családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj  
  mindenkori legkisebb összegének három és félszeresét, vagy 
 
  b) egyedülálló és havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori  
  legkisebb összegének négyszeresét vagy 
 
  c) egyedülélő és havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori  
  legkisebb összegének  ötszörösét.  
 
(2) Fizetési könnyítés iránti kérelem benyújtása, illetve a kérelem teljesítése esetén a 
következő pótlékokat kell felszámítani, valamint a határozatban közölni: 
a) a kibocsátó esedékesség előtt előterjesztett kérelme esetén a kérelmet elbíráló elsőfokú 
határozat keltének napjáig a kérelem benyújtásának napján érvényes jegybanki alapkamatnak 
megfelelő mértékben,  
b) a kibocsátónak az esedékesség időpontja után benyújtott kérelme esetén késedelmi-pótlékot 
a kérelmet elbíráló határozat jogerőre emelkedéséig, ha azonban a fizetési könnyítést 
engedélyezik, csak az elsőfokú határozat keltének napjáig, 
 
(3) A részletfizetés iránti kérelmet Tura Város Polgármesteri Hivatalának Adó Csoportjánál 
lehet előterjeszteni.  A jövedelem nyilatkozathoz csatolni kell a jövedelem, ellátás típusának 
megfelelő igazolást. 
 
(4)  Rendszeres jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap, nem rendszeres 
jövedelem, illetve vállalkozásból, őstermelésből származó jövedelem esetén a kérelem 
benyújtását megelőző tizenkét hónap alatt kapott összeg egy havi átlagát kell együttesen 
figyelembe venni. 
 
(5)  Keresőtevékenységből származó jövedelem igazolására munkavégzésre irányuló 
jogviszony esetében munkáltatói igazolást, egyéb keresőtevékenység esetében előző évi 
adóbevallást, egyéb jövedelem, pénzbeli ellátás esetén az ellátást folyósító szerv igazolását  
 



 
vagy az ellátás folyósításáról szóló szelvényt vagy az ellátás átutalásáról szóló pénzintézeti 
folyószámla kivonatot kell mellékelni a jövedelem nyilatkozathoz igazolásként.  
 
(6)  Ha a jövedelemszámításnál a nem forintban megszerzett jövedelmet is figyelembe kell 
venni, az átszámítás a kérelem benyújtásának napján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által 
közzétett hivatalos devizaárfolyamon történik. 
 
(7)  Amennyiben a kérelmező a fenti igazolásokat nem csatolja, a Jegyző határidő 
megadásával hiánypótlásra hívja fel a kérelmezőt. A Jegyző a részletfizetés iránti kérelem 
elbírálására irányuló eljárást megszüntetheti, ha az ügyfél a kérelmére indult eljárásban a 
hiánypótlásra való felhívásnak nem tett eleget, és az erre megállapított határidő 
meghosszabbítását sem kérte, illetve nyilatkozattételének elmaradása megakadályozta a 
tényállás tisztázását. 
 
(8)  A részletfizetési kedvezmény megszűnik és a teljes díjtartozás egy összegben azonnal 
esedékessé válik, amennyiben a jogosult egyetlen részlet határidőben történő megfizetését 
elmulasztja. 
 
(9)  A Polgármesteri Hivatal Adó Csoportja nyilvántartást vezet az engedélyezett 
részletfizetési kedvezményekről, befizetésekről, részletfizetésre jogosultakról, a részletek 
megfizetéséről. "  
 
 
2. § Az Ör. 9. § (2) bekezdése helyébe az alábbi lép:  
 
"2) vagyon: az ingatlan, jármű, vagyoni értékű jog, amelynek külön-külön számított forgalmi 
értéke, illetőleg összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 
harmincszorosát, vagy együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének a nyolcvanszorosát meghaladja, azzal, hogy a jogosultsági feltételeinek 
vizsgálatánál nem minősül vagyonnak az az ingatlan, amelyben az érintett személy 
életvitelszerűen lakik, az a vagyoni értékű jog, amely az általa lakott ingatlanon áll fenn, 
továbbá a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármű."  
 
 
3. § Az Ör. 9. § (5) bekezdése helyébe az alábbi lép:  
 
"9. § (5)  
a) Egyedülálló: az a személy, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált vagy házastársától külön él - 
kivéve, ha élettársa van - és kiskorú gyermek(ek) vagy keresőképtelen nagykorú közeli 
hozzátartozó(k) eltartásáról gondoskodik saját háztartásában. A házastársak, élettársak akkor 
tekinthetők különélőnek, ha a lakcímük különböző.  
 
b) Egyedülélő: az a kibocsátó, aki  a talajterheléssel érintett ingatlanban életvitelszerűen 
egyedül él és erre az ingatlanra állandó bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel 
rendelkezik.  Az a személy tekinthető egyedülélőnek, aki mellett a talajterhelési díjjal 
érintett ingatlanban más személy nem rendelkezik bejelentett lakcímmel, tartózkodási 
hellyel." 
 
 



 
 
4. § Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő 
részletfizetési kérelmek elbírálása esetében is és a jelen módosítást megelőzően keletkezett 
talajterhelési díjtartozások esetében is alkalmazni kell. E rendelet a kihirdetést követő tizedik 
napon hatályát veszti.  
 
 
 
  
                        Szendrei Ferenc         Erdélyiné Imró Ildikó   
                          polgármester                                                             aljegyző 
 
 
 
                                                                                                      
Jelen rendelet Tura városában 2012. augusztus 30. napján kihirdetésre került. 
 
 
 
 
                                                                   Erdélyiné Imró Ildikó  
                                                                            aljegyző 
 


