Csongrád Város Önkormányzata Képviselõ-testületének
17/2005. /IV. 27./Ökt.
rendelete
"A talajterhelési díj megfizetésének helyi szabályairól"

Csongrád Város Képviselõ-testülete a Helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv.
(Ötv) 16. § /1/ bekezdésében biztosított jogkörében, a Környezetterhelési díjról szóló 2003.
évi LXXXIX. tv. (továbbiakban: törvény /tv./) 21. § (2) bek. és 26. § (4) bekezdésében kapott
jogkörében a következõkben alkotja meg rendeletét.
1. §
(1) Az a kibocsátó, aki Csongrád város területén a mûszakilag rendelkezésre álló
közcsatornára nem köt rá, és helyi vízgazdálkodási hatósági engedélyezés hatálya alá tartozó
szennyvízelhelyezést - ideértve az egyedi zárt szennyvíztározót is - alkalmaz, köteles a
törvényben meghatározott talajterhelési díjat fizetni.
(2) A kibocsátó a tv. 12. § /2/ bek. szerint számított mennyiségû szennyvíz után fizet
talajterhelési díjat.
(3) A (2) bek. szerint számított mennyiséget csökkenteni kell a tárgyévet követõ március 31éig számlával igazoltan a törvény 14. §-ában írt szervezettel elszállított mennyiséggel.
(4) A kibocsátó a törvény által meghatározott esetekben (13. § (2) bek.) mentesül a
talajterhelési díj megfizetése alól.
2. §
/1/ A tv. 24. §-a alapján a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó
szennyvízelvezetéshez kapcsolódó talajterhelési díjjal kapcsolatos adóztatási feladatokat az
illetékes önkormányzati adóhatóságok látják el.
/2/ A talajterhelési díjat a 11735050-15354721-10140004 számú talajterhelési beszedési
számlára kell megfizetni.
/3/ Az a kibocsátó, aki a tv. 21/A. § /1/ bek. szerinti megállapítási, bevallási és befizetési
kötelezettségének az adóhatóságnál kapható nyomtatványon nem tesz eleget, rá a díjat az
adóhatóság a Víz-és Kommunális Kft. /szolgáltató/ adatszolgáltatása alapján határozattal veti
ki.
/4/ Az eljárás e rendeletben nem szabályozott kérdéseiben a tv. 25. §-a, és az adóeljárásról
szóló 2003. évi XCII. tv. vonatkozó rendelkezését kell alkalmazni.

5/ A díj megállapításához, ellenõrzéséhez szükséges adatokat a szolgáltató a tárgyévet követõ
február 28-ig adja át az adóhatóság részére. Az adatok kezelése a személyes adatok
védelmérõl szóló rendelkezések betartásával történhet.
3. §
/1/ Ez a rendelet a kihirdetése után, 2005. május 1-jén lép hatályba. Egyidejûleg a 25/2004.
/VI. 30./ Ökt. rendelet hatályát veszti.
/2/ Azon kibocsátókra, akinek a szennyvíz-csatornára rákötés lehetõsége 2003. január 1.
napját követõen nyílt, illetve nyílik meg, a díjfizetési kötelezettség a lehetõség megnyílását
követõ második év elsõ napján kezdõdik.
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