TAHITÓTFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
13/2004. (VII. 08 .) rendelete
a Talajterhelési díjról
Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi
LXXXIX. tv. (a továbbiakban: Ktd. Tv.) 21. § (2) és a 26 § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörhöz kapcsolódó talajterhelési díjjal kapcsolatos
adatszolgáltatás és eljárás szabályairól a következő rendeletet alkotja.
A rendelet célja
1. §
A rendelet célja elsődlegesen a környezetterhelő anyag kibocsátás csökkentése, illetőleg a környezet
védelmében az érdekelt szereplők közötti arányos teherviselés elősegítése.
A rendelet hatálya
2. §
A rendelet hatálya kiterjed:
a./ Tahitótfalu község teljes közigazgatási területén arra a környezethasználóra, aki (amely) az
engedélyhez kötött környezetterhelés során a környezet terhelésével járó anyagot bocsát a
környezetbe (továbbiakban: kibocsátó),
b./ azokra a környezetterhelő anyagokra (háztartási és ipari szennyvíz), amelyek a talajba kerülve
környezetterhelést eredményeznek, és amelyek kibocsátott mennyisége érvényes mérési szabvány,
anyagmérleg, műszaki számítás segítségével meghatározható (a továbbiakban: környezetterhelő
anyag).
A díj befizetése
3. §
(1)
A kibocsátó a díjat a negyedév utolsó napjáig köteles megfizetni a tárgyévet megelőző év
tényleges kibocsátásai alapján fizetett teljes díj negyedének megfelelő összegben, az önkormányzat
külön számlájára utalással, vagy készpénzben postai utalványon.
(2)
A kibocsátó a tárgyévet követő év március 31-éig a tárgyévi tényleges kibocsátás alapján
számított díj és az (1) bekezdés alapján befizetett díjelőleg különbözetét megfizeti, illetve a túlfizetés
összegét a tárgyévet követő év első negyedévi díjelőlegének megfizetésekor beszámítja vagy
visszaigényli.
A díj fizetési kötelezettség bevallása, adatszolgáltatás
4. §
A kibocsátó díjfizetési kötelezettségét e rendelet 1. számú függelék szerinti nyomtatványon tárgyi évet
követő március 31-éig jelenti be.
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5. §
(1)

A talajterhelési díj mértéke a Ktd. Tv.-ben meghatározott díj alap.

(2)

A talajterhelési díj kiszámításának módja: Ktd. Tv. határozza meg.
6. §

Tahitótfalu közigazgatási területét érintő közüzemi leltár alapján, minden közműcsatornára rá nem
kötött kibocsátó a 3 §-ban meghatározott határidőig köteles az adatszolgáltatást megküldeni a helyi
adóhatóságnak.
Átmeneti rendelkezések
7. §
(1)
Az adatközlésre kötelezett kibocsátót a helyi adóhatóság első alkalommal, a közüzemi leltár
alapján, 2004. július 31. napjáig bevallási kötelezettségéről értesíti.
(2)

E rendelet 4 §-ban megszabott első bejelentési kötelezettség 2004. augusztus 31. napja.

(3)

E rendelet 3. §-ban megszabott első díjfizetés esedékessége 2004. szeptember 30. napja.

(4) A közüzemi leltár beszerzéséről Tahitótfalu Község Polgármesteri Hivatala gondoskodik.
(5.) A környezetterhelési díj adó módjára behajtható.
Záró rendelkezések
8. §
(1)

E rendelet 2004. július 1-jén lép hatályba.

(2)
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(3)

A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Tahitótfalu, 2004. július 8.

Budai Mihály
polgármester

Tóth János
jegyző

Kihirdetési záradék:
Tóth János jegyző
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Hatályon kívül helyezte a 8/2012.(V. 25.) rendelet 1. § d) pontja
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