Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2015. (IX.25.) önkormányzati rendelete
a talajterhelési díjról
Olaszliszka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi
LXXXIX. törvény 26. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13.§ (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a talajterhelési díjról a
következőket rendeli el:
A talajterhelési díj mértéke
1.§ Mérési lehetőség hiányában az átalány mértékét a 47/1999. (XII.28.) KHVM rendelet 3. sz.
melléklete szerinti vízfogyasztás alapulvételével kell megállapítani.
A talajterhelési díj bevallása, megállapítása, befizetése
2.§ A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési
díjat a kibocsátónak kell megállapítania, bevallania az 1. melléklet szerinti nyomtatványon és megfizetnie
(önadózás)
a
tárgyévet
követő
év
március
31.
napjáig
Olaszliszka Község Önkormányzata 11734169-15349583-03920000 talajterhelési díj beszedési
számlájára.
Díjkedvezmény, mentesség
3.§ (1) Mentesül a talajterhelési díjfizetési kötelezettség alól az a kibocsátó, akinek ingatlana csak kerti
csappal rendelkezik.
(2) Az (1) bekezdés szerinti mentesség érvényesítéséhez a talajterhelési díj bevallásakor csatolni kell a
rendelet 2. számú mellékletében szereplő nyilatkozatot.
(3) Az (1) bekezdésben foglalt mentességet csak természetes személy kibocsátó és kizárólag
személyenként egy ingatlan után a bevallás és a nyilatkozatok szabályszerű kitöltésével, a megfelelő
igazolások bemutatásával lehet érvényesíteni.
(4) A Képviselő-testület (a Ktd. tv. 12. §-ában és a törvény 3. mellékletében meghatározott módon
számított díjból) 87,5 %-os díjkedvezményt biztosít az (1) bekezdésben meghatározott kedvezményezetti
körön kívüli kibocsátók részére.
Ellenőrzés, adatszolgáltatás
4.§ (1) A közszolgáltató helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez
kapcsolódó talajterhelési díj megállapításához és ellenőrzéséhez szükséges adatokat tárgyévet követő év
február 28. napjáig az önkormányzat rendelkezésére bocsátja.
(2)A bevallásra került adatokat az adóhatóság a közszolgáltató által rendelkezésre bocsátott adatok
alapján ellenőrzi.
Vegyes és záró rendelkezések
5.§ Ez a rendelet 2016. január 1. napján lép hatályba.
(1) Hatályát veszti Olaszliszka Község Önkormányzatának a talajterhelési díjról szóló
4/2013. (IV.8.) önkormányzati rendelete.
Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX.
törvény talajterhelési díjra vonatkozó rendelkezéseit és az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény
rendelkezéseit kell alkalmazni.
Fekete Gyula s.k.
polgármester

dr. Stumpf Enikő s.k.
jegyző

Záradék:
A rendeletet 2015. szeptember
25. napján kihirdettem.
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