Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének
16/2016. (XI. 30.) önkormányzati rendelete
a talajterhelési díjról
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában, valamint a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 26. § (4)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. §
(1) E rendelet hatálya Győrzámoly Község Önkormányzat közigazgatási területén a helyi
vízgazdálkodási hatósági engedély alapján szennyvízelhelyezést alkalmazókra (a továbbiakban:
kibocsátó) terjed ki.
A talajterhelési díj meghatározása
2. §
(1) A talajterhelési díj alapját mérési lehetőség hiányában 50 liter/fő/nap átalánymennyiség
alapján kell meghatározni.

Az adatszolgáltatás rendje
3. §
(1) Győrzámoly Község Önkormányzat Adóhatósága részére a Pannon-Víz Zrt. (a továbbiakban:
szolgáltató) a kibocsátók azonosítása és ellenőrzése érdekében az alábbi adatszolgáltatást végzi:
a. a tárgyévet követő év február 28. napjáig a kibocsátók tárgyévi vízhasználásáról, korrigálva
a locsolási kedvezmény mennyiségével, valamint az ivóvíz-vezeték meghibásodása
következtében elszivárgott vízmennyiséggel és
b. a csatornára való rákötésről, a rákötés időpontját követő hónap 15. napjáig.
A díj megfizetése
4. §
(1) Az adózó az önkormányzati adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon teljesíti a
talajterhelési díj bevallását.
(2) A talajterhelési díj Győrzámoly Község Önkormányzatának 11737007-15366667-03920000
számú „Talajterhelési díj” beszedési számlája javára fizetendő.

Eljárási szabályok
5. §
(1) A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó
talajterhelési díjjal kapcsolatos megállapítási, bevallási, befizetési, ellenőrzési és eljárási szabályokra
az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
Záró rendelkezések
6. §
(1) Jelen rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba.
(2) A hatályba lépéssel egyidejűleg hatályát veszti Győrzámoly Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 11/2004. (VI. 23.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról.
Győrzámoly, 2016. november 29.

Horváth Gábor
polgármester

dr. Torma Viktória
jegyző

Záradék:
A rendelet kihirdetve
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Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének
16/2016. (XI. 30.) önkormányzati rendelete
a talajterhelési díjról
Általános indokolás
A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. tv. 21/A. § (2) bekezdése alapján a helyi
vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelvezetéshez kapcsolódó talajterhelési díjjal
kapcsolatos megállapítási, bevallási, befizetési ellenőrzési, adatszolgáltatási, eljárási szabályokat,
valamint a díjkedvezmények és mentességek eseteit az önkormányzat rendeletben állapítja meg. A
kibocsátó a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörhöz kapcsolódó talajterhelési díjat az
önkormányzat által közzétett számla javára fizeti meg.
Részletes indokolás
az 1. §-hoz
A rendelet hatályára vonatkozó szabályozást tartalmazza.
a 2. §-hoz
A mérési lehetőség hiányában alkalmazandó átlagmennyiséget tartalmazza.
a 3. §-hoz
Az adatszolgáltatási kötelezettséggel összefüggő előírásokat tartalmazza.
a 4. §-hoz
A talajterhelési díj bevallásával, megfizetésével kapcsolatos rendelkezéseket tartalmazza.
az 5. §-hoz
Az eljárási szabályokat nevesíti.
a 6. §-hoz
A záró rendelkezéseket tartalmazza.
Győrzámoly, 2016. november 29.

Horváth Gábor
polgármester

dr. Torma Viktória
jegyző

