Tárnok Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testületének
27/2012. (XI.22.) számú rendelete

a talajterhelési díjról1
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Egységes szerkezetbe foglalva a 13/2013(V.24.) számú rendelettel
a 19/2013(XI.18.) számú rendelettel
a 16/2014. (X.31.) számú rendelettel
a 24/2015. (XI.20.) számú rendelettel
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Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló
2003. évi LXXXIX. törvény 26. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következő
rendeletet alkotja:
Adatszolgáltatás
1. §
A közszolgáltató évente, a tárgyévet követő év február 15-ig a kibocsátók azonosítása és
ellenőrzése érdekében adatot szolgáltat a települési önkormányzat jegyzője részére
a) az előző évben szolgáltatott víz mennyiségéről,
b) a locsolási célú felhasználásra figyelembe vett víz mennyiségéről,
c) az ivóvízvezeték meghibásodása következtében elszivárgott víz mennyiségéről.
Befizetés
2. §
A kibocsátó a talajterhelési díjat Tárnok Nagyközség Önkormányzat Talajterhelési díj beszedési
számla javára fizeti meg.
Mentesség
3. §
Mentesül a talajterhelési díj megfizetése alól:
a) az a 70. életévét betöltött személy, aki a tulajdonát képező ingatlanában egyedül él,
b) a közszolgáltató igazolása alapján az a természetes személy, akinél a csatornára való
rákötés kizárólag kisátemelő beépítésével oldható meg.
Kedvezmény
3/A. §2
3/B. §3
100 %-os kedvezményben részesül a talajterhelési díj megfizetése alól az a természetes személy,
aki a közszolgáltató igazolása alapján
a) a 2014. évben üzembe helyezett közcsatornára 2015. április 30-ig,
valamint
b) a 2015. évben üzembe helyezett közcsatornára 2016. április 30-ig ráköt
Záró rendelkezések
4. §
(1) E rendelet 2013. január 1. napján lép hatályba.
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Hatályon kívül helyezte: 24/2015.(XI.20.) számú rendelet
Módosította: 24/2015. (XI.20.) számú rendelet

Hatályát veszti: 2015. december 1.
Hatályos: 2015. december 1.

2

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Tárnok Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testületének
a
helyi
vízgazdálkodási
hatósági
jogkörbe
tartozó
szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjjal kapcsolatos adatszolgáltatási és eljárási
szabályokról, valamint a díjfizetési mentességekről szóló 21/2004.(VI.30.) számú rendelete,
valamint az azt módosító 8/2005.(IV.4.) és 16/2008.(X.22.) számú rendelet.

Szolnoki Gábor
polgármester

dr. Simon Mária
jegyző

Záradék:
A rendeletet a Képviselő-testület a 2012. november 22. ülésén fogadta el.
A rendelet kihirdetve: 2012. november 22.
Hatálybalépés: 2013. január 1.
Kihirdetés megtörténtét igazolja: dr. Jenei-Kiss Gergely aljegyző
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