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Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testÜlete a környezetterhelési díjról
szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 26 s (4) bekezdésében valamint a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011' évi CD(XXIX. torvény 13' s (1) bekezdés 11.
pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1.S

A rendelet területi hatálya Úrkút község műszakilag rendelkezésre álló

közcsato

rn

áva l e látott közigazgatás
l

i te rü

lete.

Adatszolgáltatási és eljárási szabályok

2.S

A kíbocsátÓ a talajterhelési díj fizetési kötelezettségéről évente, a tárgyévet
követő év március 31-éig tesz bevallást Úrkút Község Jegyzője, mint önkormányzati
(1)

adóhatóság (a továbbiakban: adóhatóság) részére'
(2) Az adóhatÓság részéreaviziközmű szolgáltató a kibocsátó azonosítása és
ellenőrzése érdekébena tárgyévet követő év február 28' napjáig köteles adatot
szolgáltatn i a kibocsátók tárgyévi vízfogyasztásáról, korrigálva az iv ovízvezeték
meghibásodása következtében - a 4. s (1) bekezdés szerínt dokumentált elszivárgott vízmennyiséggel, valamint a locsolási mellékvízmérővelmért locsolási
célúvízfelhasználás mennyiségével.
(3) A talajterhelési díj megállapításával összefÜggő személyes adatokat a kibocsátó
azonosítására, a bevallások ellenorzésére használhatja fel az adőhatóság'
(4)' A talajterhelési díjat Úrkút Község Önkormányzata 11748038-1573419210050006 számú-Talajterhelési díj számlájajavára kell megfizetni
(5)'-A vízmennyijég mérővel nem rendelkező kibocsátó esétében50 l/főln ap átalány
vízmennyiség képezi a talajterhelési díj alapját.
.

TaIajterhelési díi megfizetése alóIi mentesség' d'ljkedvezmény

3.S

méltánylást érdemlő esetben a kibocsátó kérelmére a tárgyévben a
talajterhelési díj megfizetésére50 %-os d'tjkedvezmény állapítható meg.
(2) KÜlönös méltánylást érdemlő eset: baleset, haláleset, elemi kár vagy
létÍen nta rtást veszé lyeztető kö rÜ mé ny m e g léte, bekövetkezése.
(1) Különös

l

'
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(3)A kÜlönös méltánylást érdemlő körülményre vonatkozó igazolásként csatolni kell a
kérelmezőnek a körülmény igazolását szolgáló orvosi igazolást, szakvéleményt,a
körÜlmény bekövetkezésére vonatkozó hatósági bizonyítványt,
4.S
(1) Mentes a talajterhelési díj megfizetése alól avízvezeték meghibásodása
(csőtörés) következtében elfolyt, elszivárgott vízmennyiség feltéve, hogy a kibocsátó
a meghibásodás a szolgáltatónak történő bejelentését hitelt érdemlően, a

szolgáltatótól kapott igazolással, avízvezeték megjavíttatását a szerelést elvégző
által adott számlával bizonyítja;
(2) Az (1) bekezdés esetben avízvezeték-meghibásodás hónapjára esó
vízmen nyiség a szolgáltatóval igazoltatható úgy, hogy az a vízvezeték
meghibásodásának hónapja előtti egy éves időszak teljes vízfogyasztásának 1l12
részével(havi átlag-vízfogyasztás) egyezik meg.

Zárő rendelkezések
5.S

(1) E rendelet rendelkezéseit elso alkalommal a2014' évi talajterhelési díj
megállapításánál kell figyelembe venni, amelynek befizetési és elszámolási
határideje 2015. március 31.
(2) Jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekbena környezetterhelési díjról

szóló 2003. évi DüXIX. törvény, valamint az adózás rendjéről szóló 2003.
évi XCll. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
(3) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
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