HORT KÖZSÉG ÖNKÖRMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

20/2013. (XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI
RENDELETE

A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL

Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének
20/2013. (XI.27.) önkormányzati rendelete
A talajterhelési díjról
Hort
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
Magyarország
helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § (2) bekezdése, valamint a
környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 21/A.§ (2) bekezdése alapján a
következőket rendeli el:

A rendelet hatálya
1.§
A rendelet hatálya kiterjed Hort Község Önkormányzata közigazgatási területén arra a
kibocsátóra, aki a helyi vízgazdálkodási hatósági engedély alapján szennyvízelvezetést
alkalmaz, és a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem kötött rá.

A díj fizetési kötelezettség keletkezése és megszűnése
2.§
(1) A kibocsátó köteles az e rendeletben meghatározott mértékű talajterhelési díjat fizetni.
(2) Amennyiben a közcsatornát év közben helyezik üzembe, a díjfizetési kötelezettség a
kibocsátót a közcsatorna üzembe helyezését követő 90. naptól terheli.
(3) A díjfizetési kötelezettség megszűnik a közcsatorna-hálózatra való rákötés napján.
(4) A változást követő 15 napon belül az önkormányzati adóhatóságnak be kell jelenteni a
kibocsátó személyében történő évközi változást, illetőleg a díjfizetési kötelezettség
keletkezését, megszűnését.
A talajterhelési díj alapja és mértéke
3.§
(1) A talajterhelési díj alapja a szolgáltatott, vagy egyedi vízbeszerzés esetében a méréssel
igazolt felhasznált, illetve mérési lehetőség hiányában az átalány alapján meghatározott víz
mennyisége, csökkentve alvízmérő óra fogyasztásáról kiállított számla alapján a locsolási célú
felhasználásra figyelembe vett víz mennyiségével.
(2) Amennyiben egyedi vízbeszerzési lehetőség esetén vízmérő óra nem került felszerelésre,
úgy a fizetendő átalány:
a) épületen belüli, lakásokon belüli vízcsappal és vízöblítéses WC-vel 10m3/fő/év
b) udvari csap, vagy kút 4m3/fő/év
c) közkifolyó használata 4m3/fő/év.

(3) 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.
(4) A talajterhelési díj mértéke 1.200,-Ft/m3.

Adatszolgáltatási és eljárási szabályok
4.§
(1) A talajterhelési díjat a kibocsátónak a tárgyévet követő év március 31-ig kell
megállapítania és bevallania.
(2) A talajterhelési díjat a kibocsátó a tárgyévet követő évben négy egyenlő részben, március
31-ig, június 30-ig, szeptember 30-ig és december 31-ig fizetheti meg késedelmi pótlék
mentesen.
(3) A talajterhelési díjat az Önkormányzat talajterhelési díj beszedési számlájára kell
megfizetni.
(4) A talajterhelési díj megállapításához és ellenőrzéséhez szükséges adatokat a
közszolgáltató bocsátja az Önkormányzat rendelkezésére.
(5) A talajterhelési díj az Önkormányzat környezetvédelmi alapjának bevételét képezi, melyet
kizárólag a talaj, valamint a felszín alatti víz mennyiségi, minőségi védelmére használhat fel.
(6) A talajterhelési díjjal kapcsolatos adóztatási feladatokat az önkormányzati adóhatóság látja
el.
Záró rendelkezések
5.§
(1) Ezen rendelet 2014. január 1. napján lép hatályba.
(2) Hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Hort Község Önkormányzata Képviselőtestületének a talajterhelési díjról szóló 11/2012. (IX.26.) önkormányzati rendelete.
Hort, 2013. november 27.

Kerek Oszkár sk.
polgármester

Laczikné dr. Barati Katalin sk.
jegyző

Záradék:
Ezen rendelet kihirdetve: 2013. november 27.
Laczikné dr. Barati Katalin
jegyző

