Kisbárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2017. ( X.02. ) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjjal kapcsolatos helyi
szabályokról
Kisbárkány 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 és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
talajterhelési díjjal kapcsolatos szabályokról az alábbiakat rendeli el:
Általános rendelkezés
1. §
Jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi
LXXXIX. törvényben (a továbbiakban Ktd.), valamint az adózás rendjéről szóló 2003. évi
XCII. törvényben foglaltak az irányadóak.
A rendelet hatálya
2. §
A talajterhelési díjfizetési kötelezettség Kisbárkány
meghatározott kibocsátót terheli.

Község területén a Ktd. 11.§-ában

Adatszolgáltatási kötelezettség
3. §
(1) A Ktd. 21/A. § (3) bekezdése a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó
szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó adatszolgáltatást az illetékes szolgáltatók a tárgyévet
követő év február 28-ig teljesítik.
(2) Az adatszolgáltatás során a kibocsátókat azonosításra alkalmas módon – a szükséges
személyi azonosító adatok közlésével – kell megadni.
(3) Az adatszolgáltatásnak tartalmaznia kell:
a) a tárgyévben szolgáltatott vízmennyiséget
b) a külön jogszabály szerinti locsolási célú felhasználásra figyelembe vett vízmennyiséget
c) az elszállított folyékony hulladék mennyiségét.
(4) Azon kibocsátók esetében, akiknél a szolgáltatott víz, vagy egyedi vízbeszerzés esetén a
felhasznált víz mennyisége pontosan nem határozható meg mérési lehetőség hiánya miatt, a
talajterhelési díj alapja a közszolgáltató által a településen kimutatott átlagos egy főre jutó
vízfogyasztás mértéke.

Bevallási és díjfizetési kötelezettség
4. §
(1) A Ktd. 12. §-ában meghatározott talajterhelési díjat a kibocsátónak kell megállapítania, a
tárgyévet követő év március 31-ig bevallania és önadózás keretében megfizetnie a (2)
bekezdésben megjelölt számlára a tárgyévet követő év március 31-ig.
(1a) A talajterhelési díjra vonatkozóan a bevallást az önkormányzati adóhatóságok által
rendszeresíthető bevallási, bejelentési nyomtatványok tartalmáról szóló 35/2008. (XII.31.) PM
rendelet 9. melléklete szerinti formában kell benyújtani.
(2) A talajterhelési díjat Kisbárkány Község Önkormányzat 11741048-15450968-03920000
OTP beszedési számlájára kell megfizetni. 3
Záró rendelkezések
5. §
(1) A rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Kisbárkány
Község
Önkormányzat Képviselő-testületének a talajterhelési díjjal kapcsolatos helyi szabályokról
szóló 12/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelete.

Edőcs László
polgármester

Demjénné Mustos Beatrix
jegyző

A rendelet kihirdetve:
Kisbárkány, 2017. október 02.
Demjénné Mustos Beatrix
jegyző

