Bóly Város Önkormányzat Képviselő-testületének
23/2004.(XII.20.) önkormányzati rendelete
a talajterhelési díjról
(Egységes szerkezetben a módosításokról szóló 14/2005.(IX.9.), 11/2015.(XI.27.) és
6/2018.(IV.30.) önkormányzati rendeletekkel.)

Bóly Város Önkormányzat Képviselőtestülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi
LXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ktdt.) 21/A. § (2)1, valamint a 26.§ (4) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:
1.§
E rendelet hatálya arra a természetes és jogi személyre, jogi személyiségi nélküli szervezetre
terjed ki, aki/amely Bóly város közigazgatási területén a műszakilag rendelkezésre álló
közcsatornára nem köt rá, és a helyi vízgazdálkodási hatósági engedélyezés alapján
szennyvízelhelyezést alkalmaz (a továbbiakban: kibocsátó), valamint a víz-és
szennyvízhálózat üzemeltetőjére (a továbbiakban: szolgáltató)
1/A.§2
(1) A talajterhelési díj mértékét a Ktdt. 12. § (1) bekezdése határozza meg.
(2) A talajterhelési díj alapja:
a) a Ktdt. 12.§ (2) bekezdésében meghatározottak szerint, továbbá
b) mérési lehetőség hiányában, egyedi vízbeszerzés esetén 50 liter/fő/nap az átalány
mértéke,
(3) A talajterhelési díj alapja csökkenthető a Ktdt. 14.§-ában foglaltak szerint.
(4) A talajterhelési díj egységdíjának mértékét a Ktdt. 12.§ (3) bekezdése határozza meg.
(5) Bóly város közigazgatási területére vonatkozó területérzékenységi szorzót a felszín alatti
víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról szóló
27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet melléklete és a Ktdt. 3. melléklete állapítja meg.
2.§
(1)3 A kibocsátó a talajterhelési díj fizetési kötelezettségről évente, a tárgyévet követő év
március hó 31. napjáig a Bólyi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjéhez, mint
önkormányzati adóhatósághoz (a továbbiakban: Jegyző) tesz bevallást. Ennek elmaradása
esetén a (2) bekezdés szerinti szolgáltatói adatszolgáltatás alapján kerül a díjfizetés
megállapításra.
(2) A Jegyző részére a szolgáltató a kibocsátó azonosítása és ellenőrzése érdekében adatokat
szolgáltat:
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-2a) e rendelet hatálybalépésekor azon vízfogyasztók nevét és lakcímét, akik nem kötöttek
rá a szennyvíz-csatornára, bár az műszakilag rendelkezésre áll;
b) tárgyévet követő év február hó 28. napjáig a kibocsátók tárgyévi fogyasztásáról,
korrigálva az ivóvíz-vezeték meghibásodása következtében elszivárgott
vízmennyiséggel és az esetleges locsolási kedvezmény mennyiségével;
c) a szennyvíz-csatornára való rákötésről a rákötés időpontját követő hónap 5. napjáig a
kibocsátó nevének, lakcímének, a bekötött ingatlan címének, a bekötés időpontjának
közlésével.
(3) A talajterhelési díj megállapításával összefüggő személyes adatokat az önkormányzati
adóhatóság a kibocsátó azonosítására, a bevallások ellenőrzésére használhatja fel.
(4) A talajterhelési díj fizetésére kötelezett kibocsátókról, valamint a talajterhelési díj
fizetésére vonatkozó díjkedvezményben részesülő személyekről a Jegyző nyilvántartást
vezet.
(5) A Jegyző a kibocsátót terhelő talajterhelési díj mértékét és a fizetés módját határozatban
állapítja meg.
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(6) A fizetési kötelezettséget Bóly Város Önkormányzat 50100019-12004771 számú
talajterhelési díj beszedési számlájára kell teljesíteni.
3.§
(1)5 A talajterhelési díj megfizetése alól mentes:
a) a lakossági kibocsátó, ha az ingatlanban élő családtagok egy főre jutó havi nettó
jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
250%-át.
b) a 70 év feletti lakossági kibocsátó.
(2)6 Az (1) bekezdésben érintettek kérelmet nyújtanak be a bevallással egyidejűleg, amelyet a
jegyző bírál el.
4.§
Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2005. január hó 1. napjától kell
alkalmazni.
B ó ly, 2018. április 26.

Hárs József
polgármester

dr. Kosztolányi Zsolt
jegyző

Ez a rendelet Bóly Városban kihirdetésre került.
B ó ly, 2018. április 30.
dr. Kosztolányi Zsolt
jegyző
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