Vértesszőlős Község Önkormányzatának
19/2004. (XI. 25.) rendelete a talajterhelési díjról

Vértesszőlős Község képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003.
évi LXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ktd.) 21. § (2) bekezdésében, valamint
26. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet
alkotja:
A rendelet hatálya
1. §
A rendelet hatálya Vértesszőlős község közigazgatási területén a Ktd. 11. §-ában
meghatározott, a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozóan
szennyvízelhelyezést alkalmazókra (a továbbiakban: kibocsátó) terjed ki.
A talajterhelési díj
2. §
(1)
(2)
(3)

A kibocsátó köteles a külön jogszabályban meghatározott talajterhelési
díjat fizetni.
A kibocsátó külön jogszabályban meghatározott esetben mentesül a
talajterhelési díj megfizetése alól.
A kibocsátó külön jogszabályban meghatározott esetben csökkentett
talajterhelési díj megfizetésére köteles.
Adatszolgáltatási és eljárási szabályok
3. §

(1) Vértesszőlős község Jegyzője részére az Észak-dunántúli Vízmű Rt. (a
továbbiakban: szolgáltató) a kibocsátó azonosítása és ellenőrzése
érdekében adatot szolgáltat:
a./ a tárgyévet követő év február utolsó napjáig a kibocsátók tárgyévi
vízfogyasztásáról, csökkentve a locsolási kedvezmény mennyiségével,
továbbá az ivóvízvezeték meghibásodása következtében elszivárgott
vízmennyiséggel.

b./ a negyedévet követő hónap 5. napjáig a kibocsátók köréről.
(2) A talajterhelési díj megállapításával összefüggő személyes adatokat a
kibocsátó azonosítására, a bevallások ellenőrzésére használhatja fel az
önkormányzati adóhatóság.
(3) A jegyző a kibocsátót terhelő talajterhelési díj mértékét és a fizetés
módját külön jogszabályban meghatározott rend szerint határozatban
állapítja meg.
Átmeneti rendelkezések
4. §
(1)

(2)

A kibocsátó 2005. évi fizetési kötelezettségéről 2005. március 15.
napjáig tesz bevallást a 2004. évi tényleges kibocsátási adatokról,
magánszemélyek esetében a rendelet 1. számú, nem magánszemély
esetében a 2. számú melléklet szerinti formanyomtatványon.
A Szolgáltató a 2005. évi díjelőleg megállapításához első ízben 2005.
február 15. napjáig köteles adatszolgáltatásra a kibocsátók 2004. évi –
e rendelet 3. § (1) bekezdés a./ pontja szerinti – vízfogyasztásáról.

Záró rendelkezések
5. §
(1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit 2005. január 1jén lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről az SZMSZ-ben meghatározott módon a jegyző
gondoskodik.

1. sz. melléklet
Talajterhelési díjfizetési kötelezettség bevallása
(magánszemély részére)
Fizetésre kötelezett neve: ………………………………………………………...
Lakcíme: ………………………………………………Telefon: ………………..
Születési helye: ………………………………………. Ideje: …………………..
Anyja neve: ………………………………….. Adóazonosító jel: ………………
Szennyvízkibocsátás helye: ………………………………………………………
Mérőórán mért szolgáltatott víz mennyisége 20…. év ………….. hó …….-tól
20…… év ……………………….. hó ……-ig …………m3
Ivóvízvezeték meghibásodása következtében elszivárgott:

…………m3

Locsolási célú felhasználásra figyelembe vett vízmennyiség:

…………m3

Igazolatlan elszállított szennyvíz mennyisége:

…………m3

Talajterhelési díj alapja:

…………m3

Vértesszőlős, 20…… év …………………. hó …… nap
…………………………………….
Bejelentő aláírása
A hivatal tölti ki!
Talajterhelési díj alapja:

…………m3

20….. évi egységdíj: 120,- Ft ……… %-a

…………Ft/m3

Területérzékenyiségi és veszélyeztetési szorzó:

…………m3

20….. évre fizetendő talajterhelési díj összege:

…………. Ft.

Vértesszőlős, 20……. év ……………hó ….. nap
………………………………
ügyintéző aláírása

2. sz. melléklet
Talajterhelési díjfizetési kötelezettség bevallása
(nem magánszemély részére)
Cég neve: ………………………………………………………………………...
Székhely, telephely: ……………………………………………………………..
Képviselőjének neve: ………………………………………. …………………..
Tel.sz.: ……………………………………………
Cégbejegyzés száma: …………………………….
Adószáma: ………………………………………..
Szennyvízkibocsátás helye: ………………………………………………………
Mérőórán mért szolgáltatott víz mennyisége 20…. év ………….. hó …….-tól
20…… év ……………………….. hó ……-ig …………m3
Ivóvízvezeték meghibásodása következtében elszivárgott:

…………m3

Locsolási célú felhasználásra figyelembe vett vízmennyiség:

…………m3

Igazolatlan elszállított szennyvíz mennyisége:

…………m3

Talajterhelési díj alapja:

…………m3

Vértesszőlős, 20…… év …………………. hó …… nap
…………………………………….
bejelentő aláírása
A hivatal tölti ki!
Talajterhelési díj alapja:

…………m3

20….. évi egységdíj: 120,- Ft ……… %-a

…………Ft/m3

Területérzékenyiségi és veszélyeztetési szorzó:

…………m3

20….. évre fizetendő talajterhelési díj összege:

…………. Ft.

Vértesszőlős, 20……. év ……………hó ….. nap
………………………………
ügyintéző aláírása

Vértesszőlős Község Önkormányzatának 21/2005. (X. 17.) rendelete a
talajterhelési díjról szóló 19/2004. (XI. 25.) rendelete módosításáról

1. §

Az alaprendelet 2. § (1) – (3) bekezdéseiben a „külön jogszabályban”
szövegrész helyébe a „Ktd-ben” szövegrész lép

2.§

Az alaprendelet 3. § (3) bekezdésében a „külön jogszabályban”
szövegrész helyébe a „Ktd.-ben” szövegrész lép.

3.§

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Kihirdetéséről az SZMSZben meghatározott módon a jegyző gondoskodik.

