Váckisújfalu község Önkormányzata Képviselő-testületének
……/2013 (XI. 14.) Kt. számú rendelete
a talajterhelési díjról
Váckisújfalu
község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
A
környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény (Tv.) 26. § (4)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye
32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1.§
A rendelet hatálya kiterjed arra a környezethasználóra, aki Váckisújfalu
község Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) illetékességi
területén az engedélyhez kötött környezethasználata során a környezet
terhelésével járó anyagot bocsát a környezetbe (a továbbiakban:
kibocsátó).
A talajterhelési díj meghatározásának módja
2. §
A talajterhelési díj összegét A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX.
törvény (a továbbiakban: törvény) 12. § (2) bekezdése szerint megállapított
díjalap, az ugyanezen törvény 12. § (3) bekezdésében meghatározott
egységdíj, és a területérzékenységi szorzó (Váckisújfalu közigazgatási területén
egységesen 1,5) szorzata határozza meg (éves díjalap x 1200 Ft/m3 x 1,5).
Eljárási szabályok
3. §
(1) A talajterhelési díjat a kibocsátónak kell megállapítania és bevallania az
Önkormányzat által rendszeresített formanyomtatványon a tárgyévet
követő év március 31-éig.
(2) Ha a kibocsátó több ingatlannal vagy telephellyel rendelkezik,
bevallásában az adatokat ingatlanonként, telephelyenként kell
feltüntetnie.
(3) A talajterhelési díj megfizetésének kötelezettsége a tényleges kibocsátót
terheli abban az esetben is, ha a fogyasztásmérő (vízóra) nem az ő nevén
van. Több tényleges kibocsátó esetén a talajterhelési díjat a vízdíjfizetés
arányában kell megfizetni.
(4) A talajterhelési díjat egy összegben, a tárgyévet követő év március hónap
31. napjáig kell megfizetni.
(5) Amennyiben a közcsatornát év közben helyezik üzembe, a díjfizetési
kötelezettség a kibocsátót a közcsatorna üzembe helyezését követő 90.
naptól terheli.

(6) A talajterhelési díjfizetési kötelezettség megszűnik a vízvezeték-hálózatról
történő vízfogyasztás megszüntetése (a fogyasztásmérő leszerelése)
napján, valamint a közcsatorna-hálózatra történő rákötés napján.
(7) A talajterhelési díj alapja csökkenthető azzal a számlákkal igazolt
mennyiséggel, amelyet a kibocsátó szennyvíztárolójából, olyan arra
feljogosított szervezettel szállíttat el, amely a folyékony hulladék jogszabályi
előírások szerinti elhelyezését igazolja. (Tv. 14. §)
A talajterhelési díj felhasználása
5. §
(1) A talajterhelési díj Váckisújfalu község Önkormányzat bevételét képezi,
amelyet az önkormányzati adóhatóság „Talajterhelési díj” ……………. számú
beszedési számlájára kell megfizetni.
(2) A bevétel a törvény 21/B. § (2)-(3) bekezdésében meghatározottakra
használható fel.
Záró rendelkezések
6.§
(1) A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Kihirdetéséről a Szervezeti és
Működési Szabályzat előírásai szerint a helyben szokásos módon a jegyző
gondoskodik.
(2) A rendeletben nem szabályozott kérdésekben A környezetterhelési díjról
szóló 2003. évi LXXXIX. törvény és más felsőbb szintű jogszabályok
rendelkezéseit kell alkalmazni.
Váckisújfalun, 2013. november hónap 14. napján

Dr. Sajó Gyula
polgármester

Szabados Adrienn
jegyző

Záradék:
A rendeletet 2013. november hónap 14. napján kihirdettem.
Szabados Adrienn
jegyző

