Kenézlő Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2015. (IX.24.) önkormányzati rendelete
a talajterhelési díjról
Kenézlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi
LXXXIX. törvény 21/A. § (2) bekezdésében és a 26. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a talajterhelési díjról a következőket rendeli el:
A talajterhelési díj mértéke
1. §
Mérési lehetőség hiányában az átalány mértékét a 47/1999. (XII. 28.) KHVM rendelet 3. sz.
melléklet szerinti vízfogyasztás alapulvételével kell megállapítani.
A talajterhelési díj bevallása, megállapítása, befizetése
2. §
A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó
talajterhelési díjat a kibocsátónak kell megállapítania, bevallania az 1. melléklet szerinti
nyomtatványon és megfizetnie (önadózás) a tárgyévet követő év március 31. napjáig Kenézlő
Községi Önkormányzat 11734169-15349552-03920000 talajterhelési díj beszedési számlájára.
Díjmentesség, kedvezmény
3. §
(1) Mentes a díjfizetés alól az a kibocsátó, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét és a
szennyvízhálózatra rá nem csatlakozott ingatlannak az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett
tulajdonosa, társtulajdonosa, bérlője, valamint önálló használója és egyben az ingatlanban
lakik.
(2) Jövedelemként a 1993. évi III. törvény 4. §-ban foglaltaknak megfelelő – a bevallást
megelőző hónap – jövedelmet kell figyelembe venni.
Ellenőrzés, adatszolgáltatás
4. §
(1) A közszolgáltató a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez
kapcsolódó talajterhelési díj megállapításához és ellenőrzéséhez szükséges adatokat tárgyévet
követő év február 28. napjáig az önkormányzat rendelkezésére bocsátja.
(2) A bevallásra került adatokat az adóhatóság a közszolgáltató által rendelkezésre bocsátott
adatok alapján ellenőrzi.

Vegyes és záró rendelkezések
5. §
(1) A rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba.
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszi a talajterhelési díj helyi szabályairól
szóló 18/2004. (XI. 25.) önkormányzati alaprendelet és az azt módosító 1/2005. (II. 04.),
7/2005. (IV. 29.) , 9/2005. (VI. 29.) és a 17/2010. (XII. 31.) önkormányzati rendelet.
(3) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi
LXXXIX. törvény talajterhelési díjra vonatkozó rendelkezéseit és az adózás rendjéről szóló
2003. évi XCII. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
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