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Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés a) pontja és 32. cikk (2) bekezdése szerinti
jogalkotói hatáskörében eljárva, a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX.
törvény (továbbiakban: Ktdt.) 21/A. § (2) bekezdésében és 26.§ (4) bekezdésében,
valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:
1. §

A kibocsátó köteles a Ktdt. 11. §-a alapján talajterhelési díjat fizetni.

2. §

A talajterhelési díj mértékét a Ktdt. 12. § (3) és (4) bekezdése határozza meg.

3. §

A kibocsátó a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó
szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjat az önkormányzat
11749022-15436344-03920000 számú talajterhelési díj beszedési számlájára
fizeti meg.

4. §

(1)

(2)

A kibocsátó talajterhelési díjfizetési kötelezettsége azzal a nappal szűnik
meg, amely napon:
a)
a vízszolgáltatás igénybevétele a szolgáltató igazolás
szerint megszűnik, vagy
b)
a kibocsátó a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára
ráköt.
A kibocsátó a talajterhelési díjfizetési kötelezettségének megszűnéséről
annak bekövetkezésétől számított 30 napon belül bevallást tesz az
önkormányzati adóhatósághoz.

5. §

A talajterhelési díjjal kapcsolatos adózásra, adóztatásra a Ktdt.-ben és e
rendeletben nem szabályozott kérdésekben az adózás rendjéről szóló törvény
önadózásra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

6. §

(1)

(2)

Adatszolgáltatási kötelezettség terheli a víz- és csatornamű üzemeltetést
végző szolgáltatót – ZALAVÍZ ZRT. – a rendelet hatálya alá tartozó
kibocsátókra vonatkozóan, kibocsátónként, a szolgáltatott víz
mennyisége és a locsolási célú víz mennyisége tekintetében.
Adatszolgáltatási kötelezettség terheli a folyékony hulladék szállítására
feljogosított közszolgáltatót az elszállított folyékony hulladék
mennyiségéről kibocsátónként.
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(4)

Az (1), (2) bekezdés szerinti adatszolgáltatás benyújtási határideje a
tárgyévet követő naptári év február 28. napja, mely adatszolgáltatás a
naptári évet megelőző év adatait tartalmazza.
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.

(1)

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2)

A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Kerkabarabás
Község Önkormányzati Képviselő-testületének a talajterhelési díjról
szóló 15/2008. (XI. 27.) önkormányzati rendelete.

(3)

7. §

Kerkabarabás, 2012. február 22.

Hácskóné Kovács Tímea
körjegyző

A rendelet kihirdetve: 2012. február 23.

Hácskóné Kovács Tímea
körjegyző

Paál István
polgármester

