Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2017. (III. 01.) önkormányzati rendelete
a talajterhelési díjról

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 26. § (4) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 5. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a talajterhelési díjról az
alábbiakat rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. §
A rendelet hatálya a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény (továbbiakban: Ktd.) 11.
§ (1) bekezdése szerinti kibocsátóra terjed ki.
2. Bevallási szabályok
2. §
(1) A kibocsátó talajterhelési díjfizetési kötelezettségéről évente a tárgyévet követő év március 31.
napjáig tesz bevallást az önkormányzati adóhatóságnál a külön jogszabály alapján rendszeresített formanyomtatványon.
(2) A kibocsátó talajterhelési díjfizetési kötelezettsége azon a napon szűnik meg, amikor a víziközműszolgáltatást nyújtó közszolgáltató igazolása szerint
a) a vízszolgáltatás igénybevétele megszűnt vagy
b) a kibocsátó a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára ráköt.
(3) A talajterhelési díjfizetési kötelezettség megszűnéséről annak bekövetkezésétől számított 30 napon belül az önkormányzati adóhatósághoz bevallást kell tenni.
3. Megállapítási szabályok
3. §
Az önkormányzati adóhatóság a tárgyévre vonatkozó talajterhelési díjat a kibocsátó által beadott bevallás és az e rendelet alapján lefolytatott ellenőrzés alapján készített értesítőben közli a kibocsátóval.
4. Befizetési szabályok
4. §
(1) A bevallás és ellenőrzés alapján megállapított talajterhelési díjat két egyenlő részletben kell megfizetni a tárgyévet követő év június 30. napjáig és október 31. napjáig.
(2) A talajterhelési díjat Őrbottyán Város Önkormányzatának 12001008-00233342-01000002 számú
talajterhelési díj beszedési számlájára banki átutalással vagy készpénz-átutalási megbízással
(csekk) kell teljesíteni.

5. Ellenőrzési szabályok
5. §
(1) Az önkormányzati adóhatóság jogosult a bevallásban szereplő adatok valódiságának a
víziközmű-szolgáltatást nyújtó közszolgáltatón keresztül, illetve a helyi vízgazdálkodási hatóság
közreműködésével történő ellenőrzésére.
(2) Amennyiben a kibocsátó a víziközmű-szolgáltatást nyújtó közszolgáltató által szolgáltatott adatot
vitatja, akkor a vitatott adatra vonatkozó egyeztetést a kibocsátó közvetlenül a közszolgáltatóval
folytatja le és bevallását a közszolgáltató által adott – 6. § szerinti adatokat tartalmazó – igazolással együtt nyújtja be.
6. Adatszolgáltatási szabályok
6. §
A talajterhelési díj megállapításához és ellenőrzéséhez az Őrbottyán közigazgatási területén működési engedélye szerint víziközmű-szolgáltatást nyújtó közszolgáltató a rendelet hatálya alá tartozó kibocsátókra vonatkozóan, kibocsátónként a tárgyévet követő év február 28. napjáig adatot szolgáltat
tárgyévre vonatkozóan
a)

a kibocsátó azonosításához szükséges adatok: név, születési idő, anyja neve;

b)

a szolgáltatott víz mennyisége,

c)

az ivóvízvezeték meghibásodása következtében elszivárgott víz,

d)

a külön vízmérőn mért vagy a külön jogszabály szerinti locsolási célú felhasználásra figyelembe
vett víz mennyisége, valamint

e)

amennyiben a kibocsátó a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára év közben köt rá, a közcsatornára való rákötés időpontja tekintetében.
7. Eljárási szabályok
7. §

(1) A talajterhelési díj bevallására, megállapítására, megfizetésére és az ehhez kapcsolódó jogkövetkezményekre, az elévülésre, az ellenőrzésre, a végrehajtásra, továbbá az e rendeletben nem
szabályozott kérdésekben a Ktd. és az adózás rendjéről szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
(2) A talajterhelési díj nyilvántartására, kezelésére és elszámolására az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a települési önkormányzat hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásáról, kezeléséről és elszámolásáról szóló jogszabály előírásait
kell alkalmazni.
8. Átalány megállapítás szempontok
8. §
(1) A vízmennyiség mérővel nem rendelkező kibocsátó esetén a talajterhelési díj alapját 40 l/fő/nap
átalány vízmennyiség képzi.
(2) A „fő” megállapításakor a talajterhelési díjfizetéssel érintett ingatlanban lakó vagy tartózkodási
hellyel rendelkezőket, ennek hiányában a tulajdonosok számát kell figyelembe venni.
9. Átmeneti rendelkezések
9. §
A 6. §-ban meghatározott adatszolgáltatást 2017. évben – a 2016. tárgyév vonatkozásában – március
20. napjáig kell teljesíteni.
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10. Záró rendelkezések
10. §
(1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
(2) Hatályba lépéssel egyidejűleg hatályát veszti Őrbottyán Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestületének a talajterelési díjról szóló 11/2010. (XI. 30.) önkormányzati rendelete.

Őrbottyán, 2017. március 1.

Kmetty Károly

Gállné Mezősi Szilvia

polgármester

jegyző

Záradék:

A rendelet 2017. március 1-jén kihirdetésre került.

Gállné Mezősi Szilvia
jegyző
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