IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
11/2014.(X.27.) rendelete
a talajterhelési díjról
Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi
LXXXIX. törvény 21/A. § (2) bekezdésében, és a 26. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:
1. §
Adatszolgáltatási kötelezettség
(1) 1Adatszolgáltatási kötelezettség terheli a közszolgáltatót a rendelet hatálya alá tartozó kibocsátókra vonatkozóan a szolgáltatott víz mennyisége, a külön vízmérőn mért locsolási célú víz mennyisége, a csatornára való rácsatlakozók köre és a 3.§ (3) bekezdése tekintetében.
(2) Adatszolgáltatási kötelezettség terheli a folyékony hulladék elszállítására feljogosított szervezetet a kibocsátók szennyvíztárolójából a tárgyévben elszállított folyékony hulladék mennyiségéről.
(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti adatszolgáltatást a tárgyévet követő év február 28-ig kell teljesítenie az
adatszolgáltatásra kötelezetteknek.
2. §
Eljárási szabályok
(1) A talajterhelési díjat a kibocsátónak kell megállapítani, bevallani és önadózás keretében két egyenlő részletben megfizetni a (2) bekezdésében megjelölt számlára a tárgyévet követő év március 31-ig és szeptember 15-ig.
(2) A talajterhelési díjat Ipolyszög Község Önkormányzatának 11741017-15454333-03920000 számú Talajterhelési díj beszedési számlájára kell teljesíteni.
(3) A vízmennyiség mérővel nem rendelkező kibocsátó esetében 50 l/fő/nap átalány vízmennyiség képezi a
talajterhelési díj alapját.
3. §
Díjkedvezmény, díjmentesség
(1) A kibocsátót a megállapított talajterhelési díjból 70 %-os díjkedvezmény illeti meg.
(2) Mentes a talajterhelési díj megfizetése alól
a) az az egyedülálló, akinek a havi nettó jövedelemének összege nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át;
b) az a kibocsátó, akinek a közös háztartásában élők 1 főre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át.
(3) Mentes a talajterhelési díj megfizetése alól a kibocsátó
a) a közszolgáltató által igazolt, külön órával (főmérő vagy almérő) mért kerti csapon és tűzi vízmérőn
keletkezett vízfogyasztása után,
b) ha a vételezett vízmennyiséget üres telken folyó építkezéshez használja fel, és ezt a közszolgáltató
igazolja,
c) az igazoltan technológiai célú, külön mérőórával mért vízfogyasztása után.
(4) A talajterhelési díj bevallási kötelezettség alól mentesül
a) a közszolgáltató igazolása alapján a tárgyévben vízfogyasztással nem rendelkező kibocsátó,
b) az (3) bekezdés szerinti kibocsátó.
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(5) A (2) bekezdés szerinti díjmentességet az arra jogosult adózó a tárgyévről benyújtott talajterhelési díjbevallásban kérheti a tárgyévet követő január 1-i állapot szerinti jövedelemigazolások becsatolásával egyidejűleg.
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Módosította 15/2015.(XI.26.) rendelet 1§-a. Hatályos 2016 január 01. napjától.
Beiktata a 15/2015. (XI.26.) rendelet 2§-a. Hatályos 2016 január 01. napjától.

4. §
Értelmező rendelkezések
Ezen rendelet alkalmazásában:
1. Egyedülálló: az a személy, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált vagy házastársától külön él, és egyszemélyes háztartásban lakik.
2. Folyékony hulladék elszállítására feljogosított szervezet: Balassagyarmat Város Önkormányzatának
mindenkori hatályos rendelete szerint az e tevékenység gyakorlására feljogosított szervezet.
3. Jövedelem: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározottak szerint.
4. Kerti csap: a közszolgáltató által igazoltan, kizárólag locsolási célra létesített, külön mérőórával (főmérő
vagy almérő) mért kültéri vízvételező hely.
5. Közszolgáltató: Duna Menti Regionális Vízművek Zrt.
6. Közös háztartás: az egy lakásban életvitelszerűen együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek.
7. Technológiai célú vízfelhasználás: a közszolgáltató által igazolt vízmennyiség, amely a kibocsátó által
engedéllyel végzett termelő tevékenysége során veszteség nélkül az előállított termék részévé válik.
5. §
Záró rendelkezések
(1) Ezen rendelet 2015. január 01. napján lép hatályba.
(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Ipolyszög Község Önkormányzatának a talajterhelési díjra vonatkozó eljárási szabályokról szóló 9/2006.(XII.15.) számú önkormányzati rendelete és az
azt módosító 2/2009.(IX.30.) önkormányzati rendelete.
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