Tiszabercel Község Önkormányzat Képviselő‐testületének
12/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelete
13/2004.(IX.27.) talajterhelési díjról szóló önkormányzati rendelet módosításáról
Tiszabercel Község Önkormányzat Képviselő‐testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény
21/A. § (2) bekezdésében és 26. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi
önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében és a környezetterhelési
díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 24. §‐ában meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:
A rendelet 4.§‐a a következő rendelkezésekkel egészül ki:
1.§
A 2012. évi talajterhelési díjat a képviselő testület minden kibocsátó vonatkozásában elengedi.

Záró rendelkezések
Ez a rendelet 2013. november 29. napján lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit 2013. január 1.
napjától kell alkalmazni.

Szántó Zsolt
Polgármester

Dr. Szilágyi Norbert
jegyző

Tiszabercel Község Önkormányzat Képviselő‐testületének
13/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelete
A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL
Tiszabercel Község Önkormányzat Képviselő‐testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény
21/A. § (2) bekezdésében és 26. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi
önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében és a környezetterhelési
díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 24. §‐ában meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:

1.§
A díjfizetési kötelezettség bevallása
(1)

A kibocsátó a díjfizetési kötelezettségről évente, a tárgyévet követő év március 31‐ig tesz
bevallást, az erre a célra szolgáló nyomtatványon az önkormányzati adóhatóságnál. és teljesíti
fizetési kötelezettségét.
(2)
Ha a kibocsátó több telephelyet működtet, vagy ingatlannal rendelkezik, bevallásában az
adatokat telephelyenként, illetve ingatlanonként tünteti fel.

(3)

A kibocsátó köteles olyan nyilvántartást vezetni, amelyből a díjfizetés alapja, valamint összege
telephelyenként megállapítható.

(4)
2.§
Díjfizetési kötelezettség megszűnése
(1)
A kibocsátó talajterhelési díj fizetési kötelezettsége azzal a nappal megszűnik, amely
napon:
a)avízszolgáltatási szolgáltatás igénybevétele a vízszolgáltató igazolása szerint
megszűnt,
a2. § (2) bekezdésben foglalt berendezések üzembe helyezése megtörténik,
akibocsátó a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára ráköt és azt a
szolgáltató igazolja.
Akibocsátó a talajterhelési díj fizetési kötelezettségének megszűnéséről annak
bekövetkezésétől számított 30 napon belül bevallást tesz az önkormányzati adóhatósághoz.
3. §
A talajterhelési díj megállapítása, megfizetése
(1)
A talajterhelési díjat a kibocsátónak önadózással kell megállapítani, és a díjat a
bevallás benyújtásával egyidejűleg kell megfizetnie.
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(2)
A
fizetési kötelezettséget a pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett kibocsátónak
belföldi pénzforgalmi számlájáról történő átutalással, a pénzforgalmi számlanyitásra nem kötelezett
kibocsátónak belföldi fizetési számlájáról történő átutalással vagy készpénz‐átutalási megbízással kell
teljesítenie Tiszabercel Község Önkormányzata talajterhelési díj beszedési számlájára.

4.§
Adatszolgáltatás
Adatszolgáltatási kötelezettség terheli az önkormányzat illetékességi területén közműves
ivóvízellátást és közműves szennyvízelvezetést végző víziközmű‐ szolgáltatót a rendelet hatálya alá
tartozó kibocsátók vonatkozásában kibocsátónként a szolgáltatott víz mennyisége és a locsolási célú
víz mennyisége tekintetében.
(1)
Adatszolgáltatási kötelezettség terheli a folyékony hulladék szállítására feljogosított
közszolgáltatót az elszállított szennyvíz mennyiségéről kibocsátónként.
(2)
Az (1), (2) bekezdés
szerinti adatszolgáltatás benyújtási
határideje
a naptári év
március 31., mely adatszolgáltatás a naptári évet megelőző év adatait tartalmazza.
(3)
Az (1) bekezdésben
meghatározott adatszolgáltató, a
közműre
rácsatlakozott
kibocsátók tekintetében köteles minden negyedévet követő hó 15. napjáig az (1) bekezdésben
meghatározott tartalommal adatot szolgáltatni, amelynek január 1. és a rácsatlakozás időpontja
közötti időszakra kell vonatkoznia. 2
5
Díjmentességek, díjkedvezmények

(1) Mentesül a talajterhelési díjfizetési kötelezettség alól az a kibocsátó

a)
akinek ingatlana csak kerti csappal rendelkezik
(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti mentesség érvényesítéséhez a talajterhelési díj bevallásakor
csatolni kell a rendelet 1. mellékletében szereplő nyilatkozatot.
(3) Mentesül a 2013. évi talajterhelési díjösszeg 100 %-ának megfizetése alól az a kibocsátó, aki
2013. december 31. napjáig a műszakilag rendelkezésre álló közcsatorna-hálózatra rákötött. A
rácsatlakozást a Nyirségvíz Zrt-vel megkötött közüzemi szolgáltatási szerződéssel kell igazolni.
6.§
Átmeneti és záró rendelkezések
Ez a rendelet 2013. november 29. napján lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit 2014. január 1.
napjától kell alkalmazni.

Szántó Zsolt
Polgármester

Dr. Szilágyi Norbert
jegyző

NYILATKOZAT
Mentesség igénybevételéhez .........................................................évben
Nyilatkozom, hogy a helyi önkormányzat 13/2013. (XI.29.) számú talajterhelési díjról szóló
rendelet
5.§. (1) bekezdés a.) pontja alapján díjmentességre jogosult vagyok, mert
a Tiszabercel, ............................................................. szám alatti ingatlanom csak kerti csappal
rendelkezem.

