Baj Község Önkormányzat Képviselő-testület
16/2004. (XII.27.) ÖKT. sz. rendelete
a talajterhelési díjjal kapcsolatos helyi szabályozásról
Baj Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésben, valamint a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi
LXXXIX. törvény 21.§ (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a talajterhelési díjjal
kapcsolatos helyi szabályokról a következő rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1.§1 A talajterhelési díj fizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki a műszakilag
rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá, és a helyi vízgazdálkodási hatóság, illetve
vízjogi engedélyezés alapján szennyvízelhelyezést alkalmaz.
Fizetési kötelezettség keletkezése, megszűnése
2.§ (1) A talajterhelési díj fizetési kötelezettség a település vízvezeték-hálózatára való
rácsatlakozás napján keletkezik.
(2) A díjfizetési kötelezettség megszűnik:
a) a vízvezeték hálózatról való vízfogyasztás megszüntetése napján,
b) a közcsatorna hálózatra való rákötés napján.
(3) A kibocsátó személyében történő évközi változást a Szolgáltatóhoz való bejelentés
napjától kell figyelembe venni.
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A talajterhelési díj kivetésével kapcsolatos szabályok
4.§ (1) A kibocsátó a talajterhelési díjfizetési kötelezettségéről évente, a tárgyévet követő
március 31. napjáig tesz bevallást az e célra rendszeresített és e rendelet 1. sz. függelékében
lévő nyomtatványon.
(2) A bevalláshoz mellékelni kell a díjalapot csökkentő, a folyékony hulladék elszállítását
igazoló számlákat.
(3) A kibocsátó negyedéves díjelőleg fizetésére köteles. A díjelőleg összege a tárgyévet
megelőző év tényleges kibocsátásának alapján fizetett díj negyedének megfelelő összeg. A
kibocsátó a negyedéves díjelőleget a negyedév utolsó napjáig fizeti meg az önkormányzat
talajterhelési díj elnevezésű számlájára.
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(4) A 2.§(1)-(3) bekezdésében foglaltakról az ingatlantulajdonos 8 napon belül köteles
értesíteni az önkormányzat adóhatóságát.
Záró rendelkezés
5.§ (1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezésit 2005. január 1. napjától kell
alkalmazni.
(2) Kihirdetéséről a Polgármesteri Hivatal
kifüggesztésével a jegyző gondoskodik.
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Baj, 2004. november 11.
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