Bodrogkisfalud Kdzs6g Onkormdnyzat K6pvisel6-testiilete
3917 Bodrogkisfalud, Kossuth ft 65.

Jegyz6k0nyvi kivonat

K6sziilt: Bodrogkisfalud Kdzsdg OnkormrinyzataKlpvisel6-testiiletdnek 2015. augusztus 3l6n megtartott nyf lt til6s6nek j egyz6kcinyv6b6l.

B

odro gkisfalud kiizs6g
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9/2015. (rX. 01.) iinkormfnvzati rendelete

A talajterhel6si dijr6l

Bodrogkisfalud kdzs6g Onkorm6nyzatinak K6pvisel6-testiilete a kdrnyezetterhel6si dijr6l
sz6l6 2003. 6vi LXXXIX. t<irv6ny 21lA $. (2) bekezd6sdben 6s 26. g (4) bekezd6s6ben kapotr
felhatalmaz6s alapjdn, az Alapt<irvdny 32. cikk (1) bekezd6s a) pontj6ban , aMagyarorizhg
helyi dnkormdnyzatab6l sz6l6 2011. 6vi CLX)O(IX. tdrv6ny 13. $. (1) bekezd6s 13-.
pontj 6b an me ghatfir ozott feladatkdr6ben el1 arv a a kdvetkez6ket rendeli el :

A rendelet hatrilya

1. S.

(l) A rendelet hatillya kiterjed Bodrogkisfalud

krizs6g kiSzigazgat6si teriilet6n a
kdmyezetterhel6si dijr6l sz6l6 2003. 6vi LXXXIX. Tdrv6ny ( a tov6bbiakban: Ktd.) 11.$. (1)
bekezd6s6ben meghatrlrozott kibocs6t6kra a Ktd. 11. $. (2) bekezd6sdben foglalt kiv6tellel.

A talajterhel6si dij m6rt6ke
2. $. (1) A helyi vizgazdillkod6si hat6s6gi jogkdrbe tartoz6 talajterhel6si dij (a tov6bbiakban:
talajterheldsi dij) m6rt6k6t a Ktd. 12. $. (1) bekezd6se il1et6leg hatirozzameg. Bodrogkisfalud
a 27/2004. CXII.25.) KvVM rendelet mell6klete szerint 5rzekeny kateg6ri6ba tartozik, ez6rt
szorz6ja 1,5
(2) A talajterhel6si dij alapjincsdkkenteni kell a Ktd. 14. g-a szerinti mennyis6ggel.
(3) A Ktd 12.$. (2) bekezd6s6ben foglalt m6r6si lehet6s6g hiany6ban Bodrogkisfalud kdzs6g
kozigazgat6si tertilet6re vonatkoz6 fitaliny alapjin meghatdrozott vizmennyis6g term6szetes
szem6lyek6nt 40 U f6 I nap.

Dij mentess6gek, kedvezm6nyek

3.$. Mentesiil a talajterheldsi

dij

megfizetdse a16l az

a talajterhel6si dij megfizet6s6re

kdtelezett
a) aki egyediil 61 6s a bevall6s benyrijt6srlnak hat6ridejdig ( minden 6v marcius 31.) betdltdtte

a70.lletfvdt
b.) az ahinaspfr, ahol mindk6t f6l a bevall6s benyrijtfsanak hatriridej6ig (minden 6v marcius
3 l.) betrlltdtte a 7 0. 6let6v6t

A talajterhel6si dij meg6llapitdsa, bevalldsa, befizet6se
4.$. (1)

A

talajterheldsi dijat a kibocs6t6nak kell meg6llapitania, bevallania 6s 6nad6z6s
keretdben megfizetnie a (2) bekezd6sben megjelOlt szimlfua a taryydvet k0vet6 dv marcius
31-ig.

(2) A talajterhel6si diiat Bodrogkisfalud

kOzsdg Onkormanyzata t1734145-1554760203920000 Talajterhel6si dij beszeddsi szdmla jav6ra kell befizetni.

A talaj terh et€si dij j al kap csolato

s ad atszolg 6ltat6si kiitelezetts 6 g

5. $. (1) A kOzszolgdltat6 attugyfvben a kdzcsatomdrarrikdt6k k0r6r6l valamint a kibocs6t6k
k6rdben tOrtdnt vilItozitsr6l atfugylv jilius 30-ig valamint attugydvet kovetd 6v februfu 28-ig
szoLgfiltat adatot ajegyzb r€szdre
(2) Az adatszolgilltatils a kibocs6t6k azonosft6s6hoz sziiksdges adatokra, valamint aKtd. 12.
$. ( 1 ) bekezddsdben meghataro zottak<ra terj ed ki.
(3) A jegyzo a talajterheldsi dij meg6llapitdsdval dsszefiigg6 szemdlyes adatokat a kibocs6t6
azonosit6sara" a bevallilsok ellen6rzdsdre haszn6lhatja fel.
(4) A talajterheldsi dij ftzetds&e k0telezett kibocs6t6kr6l, valamint a talajterheldsi dij
fizet6s6re vonatkoz6 dijkedvezmdnyben r6szesiil6 szem6lyekrll a jegyzb nyilv6ntartdstvezet.

Zdr6 rend,elkez6sek
6.$.(1) Ez a rendelet20l5, szeptember 15-dn l6p hatdlyba
(2) A rendelet hatdlybaldpdsdvel egyidejrileg hatillydt vesziti a helyi vizgazdiikoddsi jogkorbe
twtoz6 szewryvizelhelyezdshez kapcsol6d6 talajterhel6si dijjal kapcsolatos adatszolgdltat6si
6s eljar6si szab6lyokr6l, valamint a dijfizetdsi mentessdgekr6l 6s kedvezmdnyekr6l sz6l6
6 1200 5 . (IV.26.) cinkormanyzati rendelet.

