Biharnagybajom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
18/2016. (X. 28.) önkormányzati rendelete
a talajterhelési díjról
(egységes szerkezetbe foglalva 2017. március 13-án)

Biharnagybajom Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló
2003. évi LXXXIX. törvény 21/A. § (2) és 26. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §
(1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:
1. §
A rendelet hatálya
A rendelet hatálya Biharnagybajom Község közigazgatási területén a környezetterhelési díjról
szóló 2003. évi LXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ktd.) 11. §-ában foglalt kibocsátóra terjed
ki.
2. §
Eljárási szabályok
(1) A talajterhelési díj megállapításához a közüzemi víz- és csatornaszolgáltató adatot
szolgáltat
a) a talajterhelési díjra kötelezhető kibocsátó nevéről és címéről,
b) a tárgyévben szolgáltatott víz mennyiségéről kibocsátónként,
c) az év közben történő közcsatornára rákötések időpontjáról.
(2) Az (1) bekezdés alapján szolgáltatott adatokat az önkormányzati adóhatóság kizárólag a
kibocsátók azonosításához és a bevallások ellenőrzésére használja fel.
(3) A talajterhelési díj megállapításához a kibocsátónak az önkormányzati adóhatóság által
rendszeresített formanyomtatványon kell bevallást tennie, tárgyévet követő év március 31.
napjáig.
(4)1 Kibocsátó elsőként 2018. március 31. napjáig köteles bevallást tenni 2017. évre
vonatkozóan.
(5) A talajterhelési díj a közüzemi víz- és csatornaszolgáltató által szolgáltatott adatok és a
kibocsátó által tett bevallás egyeztetésével kerül megállapításra.
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Módosította az 5/2017. (III. 13.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2017. 04. 01.

(6) A díjat készpénz-átutalási megbízással vagy átutalással a 11738053-15728692-03920000
számú Biharnagybajom Községi Önkormányzat Talajterhelési Díj beszedési számla javára
kell befizetni.
(7) A talajterhelési díj fizetésére kötelezett, valamint a mentességben és kedvezményben
részesülő kibocsátókról az önkormányzati adóhatóság számítógépes nyilvántartást vezet
a) a kibocsátók beazonosítására szolgáló adatokról,
b) a fizetendő díj összegéről,
c) a befizetésekről.
3. §
A talajterhelési díjjal kapcsolatos adóztatási feladatokat az önkormányzati adóhatóság e
rendeletben és a Ktd-ben nem szabályozott kérdésekben az adózás rendjéről szóló 2003. évi
XCII. törvény rendelkezései alapján látja el.
4. §
A talajterhelési díj mértéke
(1) A talajterhelési díj mértékét és számítási módját a Ktd. határozza meg.
(2) Mérési lehetőség hiányában az átalány mértéke: 11 m3/fő/év.
5. §
Mentesség
(1) Mentesség illeti meg azt a kibocsátót, akinek vízfogyasztása nem éri el az évi 18 m 3
mennyiséget.
(2) 2016. évre vonatkozóan mentesül a talajterhelési díj fizetési kötelezettség alól az a
kibocsátó, aki vállalja, hogy a közcsatornára 2016. december 31-ig ráköt.

6. §
Záró rendelkezések
Ez a rendelet 2016. november 1. napján lép hatályba.

Záradék:
E rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között társulás
létesítéséről szóló, Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodás
tárgykörében, a megállapodást kihirdető 1994. évi I. törvény 3. §-ával összhangban az
Európai Közösségek jogszabályaival összeegyeztethető szabályozást tartalmaz.
Biharnagybajom, 2016. október 27.
Szitó Sándor s.k.
polgármester

Imre-Erdős Szilvia s.k.
jegyző

Kihirdetési záradék:
E rendelet kihirdetésre került 2016. október 28-án a Biharnagybajomi Polgármesteri Hivatal
hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel.
Imre-Erdős Szilvia s.k.
jegyző

