Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének
24/2005.(XII.08.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
a talajterhelési díj helyi szabályairól
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló
módosított 2003. évi LXXXIX. számú törvény 21/A. § (2) és 26. § (4) bekezdésében foglalt
felhatalmazás alapján a következőket rendeli:
A rendelet célja
1. §
A rendelet célja, hogy a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII.
törvény, valamint a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény
rendelkezéseivel összhangban elősegítse a környezetbe történő anyagkibocsátás, különös
tekintettel a talaj és a természetes vizek további terhelésének fékezését.
A rendelet hatálya
2. §2
(1) A rendelet hatálya kiterjed: Bátonyterenye város közigazgatási területén arra a
környezethasználóra /természetes és jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet, továbbiakban: kibocsátó/, aki/amely környezetének használata során a környezetét
terhelő anyagot bocsát ki a talajba.
(2) Jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben más, magasabb szintű anyagi és
eljárásjogi jogszabályokban foglaltak az irányadóak.
A díjfizetési kötelezettség keletkezése és megszűnése
3. §2
A díjfizetés alapja és mértéke
4. §
(1) A talajterhelési díj alapja: a szolgáltatott, vagy egyedi vízbeszerzés esetében a méréssel
igazolt felhasznált, illetve mérési lehetőség hiányában az átalány alapján meghatározott
víz mennyisége, csökkentve a külön jogszabály szerint locsolási célú felhasználásra
figyelembe vett vízmennyiséggel.
(2)2 A talajterhelési díj egységdíjának mértéke: 1200 Ft /m3.
(3)2 Bátonyterenye város közigazgatási területére vonatkozó, a felszín alatti víz állapota
szempontjából megállapított területérzékenységi szorzó mértéke 1,5.
(4)2 A talajterhelési díj számításának részletes szabályait a környezetterhelési díjról szóló
2003. évi LXXXIX. törvény 3. számú melléklete határozza meg.

A díj bevallása, megfizetése, felhasználása
5. §2
A szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjat a kibocsátónak kell megállapítania,
bevallania és megfizetnie (önadózás) a tárgyévet követő év május 31-ig Bátonyterenye Város
Önkormányzatának 11741048-15451017-03920000 számú talajterhelési díj beszedési
számlájára.
Díjkedvezmény
6. §2
(1) A kibocsátó kérelmére a tárgyévben a talajterhelési díj megfizetésére 50 %-os
díjkedvezmény állapítható meg az alábbi feltételek fennállásakor:
a.) családban élő esetén a háztartás egy főre jutó havi nettó jövedelme nem haladja
meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (továbbiakban:
nyugdíjminimum) 150 %-át,
b.) egyedülálló esetén a nyugdíjminimum 200 %-át.
(2) Nem illeti meg a (1) bekezdés szerinti mentesség azt a kibocsátót, aki az ingatlan
bármilyen nagyságú részét harmadik személy részére bármilyen jogcímen átengedi.
7. §2
Értelmező rendelkezések
8. §2
Záró rendelkezés
9. §
(1) 3A talajterhelési díjjal kapcsolatos adóztatási feladatokat az önkormányzat adóhatósága
látja el az adóigazgatási rendtartásról szóló törvény, az adózás rendjéről szóló törvény, az
adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló törvény rendelkezései
szerint.
(2) E rendelet 2006. január 1. napján lép hatályba.
(3)1 E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló Európai Parlament és Tanács
2006/123/EK Irányelvnek való megfelelést szolgálja.
Bátonyterenye, 2005. december 07.

Vanya Gábor sk.
polgármester

Romhányi Gyula sk.
címzetes főjegyző
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Záradék:
A rendeletet a mai napon kihirdettem.
Bátonyterenye, 2005. december 08.
R o m h á n y i Gyula sk.
címzetes főjegyző
Záradék:
Az egységes szerkezetbe foglalás hiteléül.
Bátonyterenye, 2017. december 21.
Dr. Lengyel Tamás
jegyző
1. Módosította: 24/2009.(XII.28.)rendelet. Hatálybalépés időpontja: 2009. december 28.
2. Módosította: 17/2013.(XI.28.) önkormányzati rendelet. Hatálybalépés időpontja: 2013. november 29.
3. Módosította: 22/2017.(XII.21.) önkormányzati rendelet. Hatálybalépés időpontja: 2018. január 1.
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