Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének
9/2015. (X. 05.) önkormányzati rendelete
a talajterhelési díjról
Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló
2003. évi LXXXIX. törvény 26. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya Balatonhenye község közigazgatási területén arra a
környezethasználóra terjed ki, aki (amely) az engedélyhez kötött környezet használata során a
környezet terhelésével járó anyagot bocsát a talajba (a továbbiakban: kibocsátó).
2. § (1) A kibocsátó az általa fizetendő talajterhelési díjat megállapítja, és a megállapított
díjról évente, a tárgyévet követő év március 31. napjáig a rendszeresített nyomtatványon
bevallást tesz az önkormányzati adóhatósághoz.
(2) Mérési lehetőség hiányában egyedi vízbeszerzés esetén átalányként
a) fürdőszobával rendelkező háztartások esetében 80 liter/fő/nap vízmennyiséget kell
figyelembe venni;
b) fürdőszobával nem rendelkező (csak kerti csap vagy vízbekötés teljes hiánya esetén) 40
liter/fő/nap vízmennyiséget kell figyelembe venni.
(3) A talajterhelési díjról szóló bevallás benyújtásával egyidejűleg a talajterhelési díjat
Balatonhenye Község Önkormányzata 73200134-16017940-00000000 számú talajterhelési díj
számlája javára kell megfizetni.
(4) A talajterhelési díjjal kapcsolatos ellenőrzési feladatokat az önkormányzati adóhatóság
látja el.
3. § Díjfizetési kötelezettség keletkezése, vagy megszűnése esetén a kibocsátó köteles 30
napon belül a változásról értesíteni az önkormányzati adóhatóságot.
4. § (1) A szennyvízcsatorna hálózatot üzemeltető közszolgáltató adatot szolgáltat az
önkormányzati adóhatóságnak a tárgyévet követő év február 28. napjáig.
(2) A közszolgáltató által teljesítendő adatszolgáltatás tartalmazza a
a) szennyvízcsatorna hálózatra csatlakozók körében történt változásokat;
b) a kibocsátók tárgyévi vízfogyasztását, korrigálva a külön jogszabály szerint figyelembe
vehető locsolási célú kedvezménnyel, valamint a vízvezeték meghibásodása miatt elszivárgott
vízmennyiséggel.
5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének a
talajterhelési díjról szóló 9/2012. (XII. 12.) önkormányzati rendelete.
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