Verőce Község Önkormányzat Képviselő-testülete 16/2004. (IX. 28.) rendelete
a talajterhelési díjról
Verőce Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003.
évi LXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ktd.) 21. § (2) és a 26. § (4) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörhöz kapcsolódó talajterhelési
díjjal kapcsolatos adatszolgáltatási és eljárási, továbbá rászoruló lakossági kibocsátó
díjfizetési kötelezettségére vonatkozó díjkedvezmény, illetve mentesség megállapításának a
szabályairól a következő rendeletet alkotja.
A rendelet célja
1. §
A rendelet célja elsődlegesen a környezetterhelő anyag kibocsátás csökkentése, illetőleg a
környezet védelemben az érdekelt szereplők közötti arányos teherviselés elősegítése.
A rendelet hatálya
2. §
A rendelet hatálya kiterjed:
a) Verőce 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).
3. §
A kibocsátó e rendeletben meghatározott környezetterhelő anyag minden egysége után
környezetterhelési díjat köteles fizetni.
Talajterhelési díj
4. §
Talajterhelési díj fizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki műszakilag rendelkezésre
álló közcsatornára – a közcsatornát üzemeltető közüzem közműleltár kimutatása alapján –
nem köt rá, és a helyi vízgazdálkodási hatóság, illetve vízjogi engedélyezés alapján
szennyvízelvezetést alkalmaz.

A díj befizetése
5. §
(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 átutalással, vagy 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
6. §
(1) A kibocsátó díjfizetési kötelezettségéről évente – e rendelet 1. számú melléklete
szerinti nyomtatványon – tárgyévet követő év március 31-éig tesz bevallást.
(2) Verőce község közigazgatási területét érintő közüzemi leltár alapján, minden
közműcsatornára rá nem kötött kibocsátó az (1) bekezdésben meghatározott határidőig
köteles az adatszolgáltatást megküldeni a helyi adóhatóságnak.
(3) A közüzemi leltár beszerzéséről, valamint a bevallási nyomtatvány érintetteknek
történő megküldéséről Verőce község Polgármesteri Hivatala gondoskodik.
7. §
(1) A talajterhelési díj mértéke a Ktd-ben meghatározott díj alap.
(2) A talajterhelési díj kiszámításának módját a Ktd. határozza meg.
Díjkedvezmény, díjmentesség
8. §
A képviselő-testület a talajterhelési díj fizetéséhez kedvezményeket nem állapít meg.
9. §
Nem terheli díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót, aki használatba vételi vízjogi
engedéllyel rendelkező egyedi szennyvíztisztító berendezést üzemeltet.
10. §
A talajterhelési díj csökkenthető azzal a mennyiséggel, amit szennyvíz szállítási számlákkal
igazol a kibocsátó, amit szervezettel szállíttat el amely a folyékony hulladék jogszabályi
előírások szerinti elhelyezését igazolja.

Átmeneti és záró rendelkezések
11. §
(1) Jelen rendelet 2004. október 1. napján lép hatályba, a mentességekre vonatkozó
szabályokat 2004. július 1-től kell alkalmazni.
(2) Az adatközlésre kötelezett kibocsátót a hely adóhatóság első alkalommal, a közüzemi
leltár alapján, 2004. október 31. napjáig értesíti bevallási kötelezettségéről.
(3) E rendelet 6. §-ban megszabott első bejelentési kötelezettség 2004. november 30. napja.
(4) E rendelet 5. §-ban megszabott első díjfizetés esedékessége 2004. december 31. napja.
(5) Mentesül a 2004. évi díj megfizetése alól az a kibocsátó, aki a közműcsatornára 2004.
december 31-ig ráköt.
(6) Mentesül a 2005. évi díj 50%-nak megfizetése alól az a kibocsátó, aki a közműcsatornára
2005. december 31-ig ráköt.
Verőce, 2004. szeptember 14.

Oroszi Beáta
jegyző

Bethlen Farkas
polgármester

Záradék:
Rendelet kihirdetve: 2004. szeptember 28.
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1. számú melléklet 16/2004. (IX.28.) rendelethez

NYILATKOZAT
TALAJTERHELÉSI DÍJ MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

1. Kibocsátó neve:

…………………………………………………..

2. Kibocsátó címe:

…………………………………………………..

3. Talajterhelés helyének címe:

……………………………………………………

4. Talajterhelés helyének
helyrajzi száma:

……………………………………………………

5. Tárgyi évet megelőző
vízfogyasztás mennyisége m3

……………………………………………………..

6.Vízfogyasztást igazoló
mellékelt számlamásolatok
száma:

………………………………………………………

7. Rászorultságot igazoló
mellékletek száma:

………………………………………………………

8. Díjmentességet igazoló
okirat száma, kelte:

……………………………………………………..

Kibocsátó büntetőjogi felelőségi tudatomban kijelentem, hogy a nyilatkozatomban közölt
adatok a valóságnak megfelelnek.

Verőce, …….. év …….hó…..nap

……………………………………
aláírás

