Halásztelek Város Önkormányzat Képviselő-testületének
…../2013.(XII….) számú önkormányzati rendelete
a talajterhelési díjról

Halásztelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003.
évi LXXXIX. törvény 21/A. § (2) és 26. § (4) bekezdéseiben foglalt felhatalmazás alapján az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya
1. §
A rendelet hatálya kiterjed arra a környezethasználóra, aki (amely) Halásztelek Város
közigazgatási területén az engedélyhez kötött környezet használata során a környezet
terhelésével járó anyagot bocsát a talajba (a továbbiakban: kibocsátó).

2. Eljárási szabályok
2. §
(1) A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ktd.)
szerinti kibocsátó az általa fizetendő talajterhelési díjat a Ktd. 3. számú melléklete alapján
állapítja meg.
(2) Halásztelek Város közigazgatási területén a külön jogszabályban meghatározott
területérzékenységi szorzó mértéke T=1,5.
(3) A kibocsátó a megállapított díjról évente, a tárgyévet követő év március 31. napjáig
Halásztelek Város Önkormányzata Jegyzőjéhez, mint önkormányzati adóhatósághoz (a
továbbiakban: önkormányzati adóhatóság) tesz bevallást a rendszeresített bevallási
nyomtatványon.
(4) A talajterhelési díjfizetési kötelezettséget a bankszámlával rendelkező kibocsátónak
átutalási megbízással, a pénzforgalmi bankszámlával nem rendelkezőknek belföldi
postautalványon a – bevallás benyújtásával egyidejűleg – a 10400195-4957525149551075 számú önkormányzati talajterhelési díj beszedési számla javára kell teljesíteni.

3. Adatszolgáltatásra, ellenőrzésre vonatkozó szabályok
3. §
(1) Díjfizetési kötelezettség keletkezése, vagy megszűnése esetén a kibocsátó 15 napon belül
köteles értesíteni az önkormányzati adóhatóságot.
(2) Az önkormányzati adóhatóság részére a közszolgáltató a kibocsátók azonosítása és
ellenőrzése érdekében az alábbi adatszolgáltatást végzi díjmentesen:
a) a kibocsátók locsolási kedvezménnyel korrigált tárgyévi vízfogyasztásáról az adóévet
követő év február 28. napjáig, és
b) a csatornára történt rákötésekről, a rákötés időpontját követő hónap 15. napjáig.
(3) A talajterhelési díjjal kapcsolatos ellenőrzési és I. fokú adóztatási feladatokat az
önkormányzati adóhatóság látja el.

4. Mentességek, kedvezmények
4. §
(1) Mentesül a rákötés évének első napjától a talajterhelési díj megfizetése alól az a
kibocsátó, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára ráköt.
(2) Mentesül a kibocsátó – közszolgáltató által kibocsátott igazolás alapján – az ivóvíz
vezeték meghibásodása következtében elszivárgott víz után fizetendő talajterhelési díj
megfizetésének kötelezettsége alól.
(3) A Kdt.-ben, illetve jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben az adózás rendjéről
szóló 2003. évi XCII. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

5. Záró rendelkezések
5. §
(1) E rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba azzal, hogy a benne foglaltak a
2013. január 1-től keletkezett kötelezettségek tekintetében is alkalmazandók.
(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a szennyvízelvezetésről szóló 10/2003. (IV.30.)
sz. Ök. rendelet hatályát veszti.
Halásztelek, december 5.
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jegyző
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