
Egységes szerkezetben 

 

Bélapátfalva Nagyközségi Önkormányzat 

18/2004. (VI. 29. ) rendelete 

a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörhöz kapcsolódó talajterhelési díjra vonatkozó 

eljárási és adatszolgáltatási szabályokról  

 

 

Bélapátfalva Nagyközség Önkormányzat környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. 

törvény (továbbiakban: Ktdt.) 21/A. §-a és a 26. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás 

alapján a következő rendeletet alkotja
1
: 

 

1. § 

 

A rendelet hatálya 

 

(1) A rendelet területi hatálya Bélapátfalva város közigazgatási területére terjed ki.
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(2) A rendelet személyi hatálya a Ktdt. 2. § a) pontjában meghatározott kibocsátókra terjed ki. 

(3) A rendelet tárgyi hatálya a Ktdt. 2. § b) pontjában meghatározott köre terjed ki. 

 

2. §
3
 

 

A talajterhelési díjjal kapcsolatos eljárási és adatszolgáltatási szabályok 

 

(1) A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 

alapján a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó hatósági engedély kiadásáról a 

helyi vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlója értesíti a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi 

Csoportját (a továbbiakban: helyi adóhatóság) az engedély egy példányának átadásával. 

(2) A Ktdt. 21/A § (3) bekezdésének felhatalmazása alapján a helyi vízgazdálkodási hatósági 

jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó adatszolgáltatást az  illetékes 

szolgáltató /ÉRV Rt./ a tárgyévet követő év február 15-ig teljesíti. 

(3) A szolgáltatónak a csatornára való rácsatlakozók köréről, valamint a kibocsátók körében 

történt változásról július 30-ig, illetve a tárgyévet követő év február 15-ig adatot kell 

szolgáltatnia. 

(4) A adatszolgáltatás – e § (2)-(3) bekezdésének megfelelően – a kibocsátók azonosításához 

szükséges adataira, valamint a Ktd. 12. § (2) bekezdésében meghatározottakra terjed ki. 

(5) Az adóévet követő év február 15-ig az adóhatóság felé adatot szolgáltat, - az adóalap 

csökkentő tételek ellenőrzése céljából – a folyékony hulladék elszállítására feljogosított 

szervezet, a kibocsátók szennyvíztárolójából az előző évben elszállított folyékony 

hulladék mennyiségéről. 

(6)
4
 Hatályon kívül 

(7)
5
 Hatályon kívül 
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2/A. §
6
 

 

(1) A talajterhelési díj alapja a szolgáltatott, vagy egyedi vízbeszerzés esetében a méréssel 

igazolt felhasznált, illetve mérési lehetőség hiányában a 2 m
3
/fő/hó átalányösszegben 

meghatározott víz mennyisége, csökkentve a külön jogszabály szerinti locsolási célú 

felhasználásra figyelembe vett víz mennyiségével. 

(2) A talajterhelési díjat a kibocsátónak kell megállapítania, bevallania és önadózás keretében 

megfizetnie a (3) bekezdésben megjelölt számlára a tárgyévet követő év március 31-éig. 

(3) A talajterhelési díjat Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete Talajterhelési 

díj beszedési számlájára 11739009-15379274-03920000 kell teljesítenie. 

 

 

3. § 

 

Záró rendelkezések 

 

(1) A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó 

talajterhelési díj az önkormányzat környezetvédelmi alapjának bevételét képezi, és ezt az 

önkormányzat a talaj, valamint a felszín alatti víz mennyiségi, minőségi védelmére 

használhatja fel. 

(2) Ez a rendelet 2004. július 1-jén lép hatályba. 

 

 

 

Bélapátfalva, 2005. május 24. 

 

  

 

 

Fehér Lászlóné s.k.                                                   Ferencz Péter s.k. 

    Jegyző polgármester 
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