Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának
8/2004. (VI. 30.) sz. rendelete
a talajterhelési díj megállapításának eljárási szabályai
és a díjfizetési kötelezettségre vonatkozó kedvezmények
megállapításának szabályai
/a 11/2005 (VI. 29.) rendeletmódosítással egységes szerkezetben/

A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. tv. 13. § /1/ bekezdésében, valamint a
26. § /4/ bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Pilisszentkereszt Község Önkormányzata
a következőket rendeli:

Általános rendelkezések

1. § /1/ E rendelet hatálya a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény (a
továbbiakban: Ktd.) 2. §-ának a.) pontjában meghatározott környezethasználóra
terjed ki, aki a Ktd. 11. § alapján a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem
köt rá és helyi vízgazdálkodási hatósági engedélyezés alapján szennyvízelhelyezést
alkalmaz (kibocsátó).
/2/ A kibocsátónak talajterhelési díjat kell fizetni.

Eljárási szabályok

2. § /1/ A kibocsátónak a díjfizetési kötelezettségéről évente bevallást kell adni a tárgyévet
követő év március 31-ig. A bevallást e rendelet 1. sz. mellékletét képező
nyomtatványon kell megtenni.

3. § /1/ Az önkormányzati adóhatóság (a továbbiakban: adóhatóság) az előző évi adatok
alapján a tárgyévre díjelőleget állapít meg fizetési meghagyással, melyben közli az
éves előleg összegét és a fizetés határidejét.
/2/ A díjelőleget negyedévenként a negyedév utolsó napjáig kell az önkormányzat
díjbeszedési számlájára befizetni.

4. § /1/ Az előző évi tényleges talajterhelési díjat az adóhatóság határozattal állapítja meg a
bevallás benyújtásának határidejét követő 30 napon belül.
/2/ A kibocsátó a számított díj és a díjelőleg különbözetét a határozat jogerőre
emelkedésétől számított 15 napon belül megfizeti, a túlfizetés összegét a tárgyévet
követő év első negyedévi díjelőlegének megfizetésekor beszámítja vagy
visszaigényli.
5. § E rendeletben nem szabályozott eljárási kérdésekben az adózás rendjéről szóló 2003. évi
XCII. tv. rendelkezéseit kell alkalmazni.

Kedvezmények mentességek

6. § Díjkedvezmény vagy mentesség adható annak a lakossági kibocsátónak, aki
- egyedülálló,
- havi jövedelme a nyugdíjminimum kétszeresét nem haladja meg és
- a szolgáltatott víz mennyisége az évi 60 m3-t nem haladja meg.

7. § /1/ A kedvezmény, illetve mentesség igénylésére kérelmet kell benyújtani.
/2/ A kedvezmény, illetve mentesség megadásáról kereseti kimutatás (6 havi nettó
jövedelem) és környezettanulmány alapján a polgármester dönt.
/3/ A polgármester döntése ellen a képviselő-testülethez fellebbezéssel lehet élni.

8. § Az eljárásban a Közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályiról szóló
2004. évi CXL törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

Átmeneti rendelkezések

9. § A 2004.évre vonatkozó díjfizetésről a 2003.évi tényleges felhasználás alapján
2004.augusztus 31-ig kell bevallást adni. A III. negyedévi díjelőleget a meghagyásban
közölt határidőig, a IV. negyedévi előleget 2004. december 31-ig kell befizetni.

Záró rendelkezések

10. § E rendelet 2004. július 1-jén lép hatályba.

Pilisszentkereszt, 2004. június 29.

Sebesiné Szlávik Klára
jegyző

Havelka József
polgármester

Egységes szerkezetbe foglalva: 2005 november 2-án.

A kiadmány hiteléül

Pilisszentkereszt, 2005. november 2.

Sebesiné Szlávik Klára

jegyző

1. sz. melléklet az önkormányzat 8/2004. (VI. 30.) sz. rendeletéhez

Bevallás
talajterhelési díjhoz
2003. évi LXXXIX. tv. alapján

Az ingatlan fekvése:..............................................................................................…
Bekötési vízmérő száma:......................................................................……………
Víz fogyasztás 2003. évi m3*:.......................................................................……..
Díjalapot csökkentő víz mennyisége:.......................................................................
- locsolási célú felhasználás:…………………………………………….
- elszállított mennyiség:…………………………………………………

Kibocsátó neve: (asszonyoknál leánykori név is)................................................…...................
Anyja neve:..........................................................................................................……………
Születési helye, ideje: ..........................................................................................…………...
Adóazonosító száma, adószáma, nyugd. törzsszáma: .............................................…………
Számlaszáma: .....................................................................................................……………
Statisztikai számjele: ...........................................................................................…………...

Tudomásul veszem, hogy az adatok valódiságát a hatóság jogosult ellenőrizni.

Kelt:........................

*az adatokat igazolni kell

........................................
kibocsátó aláírása

