Diósd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
36/2004. (XII.17.) önkormányzati rendelete
a talajterhelési díjra vonatkozó eljárási és adatszolgáltatási szabályokról, illetve a
rászoruló lakossági kibocsátó díjkedvezményéről és mentességéről
Diósd Község Önkormányzat Képviselőtestülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi
LXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ktd.) 21/A. §-a, illetve a 26. § (4) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:
1. §
A rendelet hatálya
A rendelet hatálya Diósd Község Önkormányzat közigazgatási területén a Ktd. 11. §-ában
meghatározott kibocsátókra terjed ki.
2. §
A talajterhelési díjjal kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettség
(1)

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm.
rendelet alapján a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó hatósági engedély
kiadásáról a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlója értesíti az
önkormányzati adóhatóságot az engedély egy példányának megküldésével.

(2)

A Ktd. 21. § (2) bekezdés felhatalmazása alapján a helyi vízgazdálkodási hatósági
jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó adatszolgáltatást az illetékes
szolgáltató /Érd és Térsége Vízközmű Kft./ a tárgyévet követő év február 15-ig
teljesíti.

(3)

A szolgáltatónak a csatornára való rácsatlakozók köréről, valamint a kibocsátók
körében történt változásról július 30-ig, illetve a tárgyévet követő év február 15-ig
adatot kell szolgáltatnia az adóhatóság részére.

(4)

Az adatszolgáltatás - e rendelet (2-3) bekezdésének megfelelően- a kibocsátók
azonosításához szükséges adataira, valamint a Ktd. 12. § (2) bekezdésében
meghatározottakra terjed ki.

(5)

Az adóévet követő év február 15-ig az adóhatóság felé adatot szolgáltat, -az adóalap
csökkentő tételek ellenőrzése céljából - a folyékony hulladék elszállítására feljogosított
szervezet, a kibocsátók szennyvíztárolójából az előző évben elszállított folyékony
hulladék mennyiségéről.

3. §
A talajterhelési díj fizetése
(1)

A talajterhelési díjat a szennyvíz kibocsátónak kell megállapítania, bevallania és
önadózás keretében megfizetnie a (2) bekezdésben megjelölt számlára a tárgyévet
követő év március 31-éig.

(2)

Diósd Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Talajterhelési Díj Beszedési
Számla száma 10402142-21423750-70830000
4. §
Díjkedvezmények és mentességek

(1)

A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörhöz kapcsolódó talajterhelési díjra
vonatkozóan 50%-os kedvezményben részesülnek:
a,)

Azok a természetes személy kibocsátók, akiknek a családjában a gyermek(ek) a
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvény alapján rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül(nek),
valamint

b,)

azok a természetes személy kibocsátók, akiknek a családjában legalább egy 65.
életévét betöltött nyugdíjas él, és a családban az egy főre jutó havi jövedelem
összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének kétszeresét.
5. §
Értelmező rendelkezések a rendelet 4.§-ához

(1)
(2)

Jövedelem: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 2004. évi
XXVI. törvénnyel módosított 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés a) pontjában
meghatározottak szerint.
Család: egy háztartásban életvitelszerűen együtt lakó közeli hozzátartozók (Ptk.
685.§ b) pontja).
6. §
Záró rendelkezések

(1)

Jelen rendelet –a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2005. január 1. napjával lép
hatályba.

(2)

E rendelet 6.§ (4) bekezdésében foglaltakat 2004.07.01-től keletkezett díjfizetési
kötelezettségekre kell alkalmazni.

(3)

E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a talajterhelési díjról, valamint a
talajterhelési díjjal kapcsolatos adatszolgáltatási és eljárási szabályokról
mentességéről szóló Diósd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2004.
(V.28.) számú rendelete hatályát veszíti.

(4)

A kibocsátók a 2004. évre esedékes díjat e rendelet 3.§-a alapján 2005. március 31-ig
késedelmi pótlékmentesen teljesíthetik.

(5)

A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó
talajterhelési díj az önkormányzat környezetvédelmi alapjának bevételét képezi, és ezt
a Ktd. 21/B.§-ában meghatározottak szerint használhatja fel.
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