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Váralja Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
14/2006. (XI.29.) ÖK. számú rendelete
a talajterhelési díj bevezetéséről
(egységes szerkezetben a módosításokkal.)
Váralja Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990.
évi tv. 16. §. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a környezetterhelési díjról
szóló 2003. LXXXIX. törvény (a továbbiakban Kötv.) 21.§ (4) bekezdése, és 26. § (4)
bekezdése alapján a talajterhelési díjról a következő rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1. §
(1) A rendelet hatálya Váralja Község Önkormányzatának közigazgatási területén, azt a
kibocsátót terheli, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá és a
helyi vízgazdálkodási hatósági, illetve vízjogi engedélyezés hatálya alá tartozó
szennyvíz elhelyezést ideértve a zárt szennyvíztározót is alkalmaz (továbbiakban:
kibocsátó).
(2) A rendelet tárgyi hatálya a szennyvízelvezetés során talajterhelést előidéző
kibocsátásokra, illetve szennyező anyagokra terjed ki.
(3) A kibocsátók a talajba juttatott környezet terhelő anyagok minden egysége után
kötelesek talajterhelési díjat fizetni.
A díjfizetési kötelezettség
2. §
(1) A talajterhelési díjfizetési kötelezettség a rendelet 1. § (1) bekezdésében
meghatározott kibocsátókat terheli.
(2) A fizetendő díj mértékét a környezetterhelési díjról szóló törvényben foglaltak
alapján kell megállapítani és megfizetni.
A díjfizetési kötelezettség bevallása, adatszolgáltatás
3. §
A kibocsátó a talajterhelési díjfizetési kötelezettségéről évente a tárgyévet követő év
március 31. napjáig az önkormányzati adóhatósághoz tesz bevallást.
4. §
Váralja Község Körjegyzője (továbbiakban körjegyző) részére a szolgáltató a kibocsátók
azonosítása és ellenőrzése érdekében adatszolgáltatásra kötelezett:
a.) a vízszolgáltató:
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-minden év február 28. napjáig a kibocsátók részére az előző évben
szolgáltatott, az ivóvízvezeték meghibásodása következtében elszivárgott,
valamint locsolási célú felhasználásra figyelembe vett vízmennyiségről,
b.) a csatornaszolgáltató: a rákötést követő 5. napjáig.
c.) A kibocsátó a folyékony hulladék elszállítására feljogosított szervezet által, a
kibocsátók szennyvíztárolójából az előző évben elszállított folyékony hulladék
mennyiségéről, minden évben a bevallással együtt.
Eljárási szabályok
6. §
(1) A talajterhelési díjjal kapcsolatos adóztatási feladatokat az önkormányzati
adóhatóság a - Kötv.-ben nem szabályozott kérdésekben - az adózás rendjéről szóló
törvény rendelkezéseinek alkalmazásával látja el.
(2) A kibocsátó bejelentési kötelezettségét – első alkalommal – önbevallás formájában is
megteheti az adóhatóság felé. Az adóhatóság a bejelentés alapján a díj fizetésére
kötelezettet nyilvántartásba veszi.
A talajterhelési díj megfizetésére, bevallására, az ehhez kapcsolódó
jogkövetkezményekre, a megállapításhoz, és a beszedéshez való jog elévülésére,
pénzügyi ellenőrzésére, valamint végrehajtására- a Kötv.-ben nem szabályozott
kérdésekben – az adózás rendjéről szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
Záró és átmeneti rendelkezések
7. §
(1) Jelen rendelet 2007. január 1-jén lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik.
(3) A kihirdetés napját a rendelet eredeti példányán fel kell tüntetni.
(4) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló az Európai Parlament és a Tanács
2006/123/EK irányelvének való megfelelést szolgálja.1
Váralja, 2006. november 28.
Filczinger Ágnes
polgármester

Nagy Attiláné
körjegyző

A rendelet Váralja Község Önkormányzat Hivatala hirdetőtábláján került kihirdetésre 2006.
november 29-én.
Váralja, 2006. november 29.
Nagy Attiláné
körjegyző
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Kiegészítette: 13/2009. (XI.24.) sz. rendelet 5.§

