Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselő-testületének
21/2015. (XI.04.) önkormányzati rendelete
a talajterhelési díjra vonatkozó eljárási és adatszolgáltatási szabályokról
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi
LXXXIX. törvény 21/A. § (2) bekezdésében és a 26. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján
az Alaptörvény 32. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva
a következőket rendeli el
1. A rendelet hatálya
1. §. A rendelet hatálya Balatonkenese Város Önkormányzata közigazgatási területén a helyi
vízgazdálkodási hatósági engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést, ideértve az egyedi zárt
szennyvíztárolót alkalmazókra terjed ki, akik a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem kötöttek rá
(a továbbiakban: kibocsátó).
2. Általános rendelkezések
2. § (1) A kibocsátó köteles a 2003. évi LXXXIX. törvény (továbbiakban: Ktd.) 11-14 §-aiban foglaltak
talajterhelési díjat fizetni.
(2) Díjfizetési kötelezettség keletkezése vagy megszűnése esetén a kibocsátó köteles 15 napon belül a
változásról értesíteni az önkormányzati adóhatóságot.
(3) A vízmennyiség mérővel nem rendelkező kibocsátó esetében 50 l/fő/nap általány vízmennyiség képezi a
talajterhelési díj alapját.
3. Adatszolgáltatási és eljárási szabályok
3. § (1) Az önkormányzat részére a települési szennyvízhálózat üzemeltetője a kibocsátó azonosítása és
ellenőrzése érdekében adatot szolgáltat a tárgyévet követő év február 28. napjáig a kibocsátók tárgyévi
vízfogyasztásáról, korrigálva a locsolási kedvezmény mennyiségével, valamint az ivóvízvezeték
meghibásodása következtében elszivárgott vízmennyiséggel.
(2) A települési szennyvízhálózat üzemeltetője adatot szolgáltat továbbá az önkormányzat részére a
kibocsátók köréről negyedévet követő hónap 5. napjáig.
(3) A talajterhelési díj megállapításával összefüggő személyes adatokat kizárólag a kibocsátó azonosítására,
a bevallások ellenőrzésére használja fel az önkormányzati adóhatóság.
(4) A talajterhelési díj fizetésére kötelezett kibocsátókról, valamint a talajterhelési díj fizetésére vonatkozó
díjkedvezményben részesülő személyekről az önkormányzati adóhatóság nyilvántartást vezet.
4. Bevallás és a díj megfizetése
4. § (1) A bevallást az 1. melléklet szerinti formanyomtatvány felhasználásával kell teljesíteni.
(2) A talajterhelési díj befizetését az önkormányzat 11748083-15428505-03920000számú számlájára kell
teljesíteni.
5. § Az önkormányzat talajterhelési díj számláján rendelkezésre álló összeget a befizetést követő hónap 10.
napjáig a települési környezetvédelmi alap javára kell átutalni.
5. Záró rendelkezések
6. § E rendelet 2016. január 1 napján lép hatályba.
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