Dorog Város Önkormányzatának 26/2005. (VII.01.) számú
rendelete a talajterhelési díjról szóló 10/2005.(II.25.) sz. rendelet
módosításáról
(Egységes szerkezetben a 21/2009.(IX.25.) sz. rendelettel)
A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény, (a továbbiakban: Ktdt.) 21. §. (2) bekezdésében,
valamint a 26. §. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Dorog Város Képviselő-testülete az alábbi
rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1.§.
E rendelet hatálya Dorog Város közigazgatási területén helyi vízgazdálkodási jogkörbe tartozó engedélyezés
alapján szennyvízelhelyezést alkalmazóra (továbbiakban: kibocsátó) terjed ki, aki a műszakilag rendelkezésre
álló közcsatornára nem köt rá; továbbá a víz és szennyvíz közműhálózatot üzemeltető szolgáltatóra az
adatszolgáltatás tekintetében.
Adatszolgáltatási és eljárási szabályok
2.§.
(1) A kibocsátó a talajterhelési díj fizetési kötelezettségéről évente a tárgyévet követő év március 31.
napjáig Dorog Város Jegyzőjéhez, mint önkormányzati adóhatósághoz (a továbbiakban: jegyző) tesz
bevallást az erre rendszeresített nyomtatványon.
(2) A talajterhelési díjat a kibocsátónak kell megállapítania és önadózás keretében a Ktdt. 16. §. (1) (2)
bekezdésében foglaltak szerint megfizetnie a 11740023-15385743-03920000 számú talajterhelési díj
beszedési számla javára.
(3) A talajterhelési díj területérzékenységi szorzója Dorog Város közigazgatási területén T=3.
(4) A víz és szennyvízközmű hálózat üzemeltetője (továbbiakban: szolgáltató) a jegyző részére a kibocsátó
azonosítása és ellenőrzése érdekében adatot szolgáltat:
a) a tárgyévet követő év március 15. napjáig a kibocsátók azonosításához szükséges adatokkal a
kibocsátóknak a tárgyévben szolgáltatott vízmennyiségről, korrigálva a külön jogszabály szerint
figyelembe vett locsolási célú kedvezmény mennyiségével.
b)

a negyedévet követő hónap 10. napjáig a közcsatornára rácsatlakozók köréről, valamint a
kibocsátók körében történt változásról.

(5) Az önkormányzat talajterhelési díj számláján rendelkezésre álló összeget a negyedévet követő hónap 10.
napjáig az Önkormányzati Környezetvédelmi Alap javára kell átutalni.
(6) A rendeletben szabályozott eljárások során elektronikus ügyintézés nem alkalmazható.

Átmeneti és záró rendelkezések
3.§.
(1) A szolgáltató a rendelet hatálybalépését követő 30 napon belül adatot szolgáltat a jegyző számára a
kibocsátók 2004. évi vízfogyasztásáról, amit korrigál a locsolási kedvezmény mennyiségével, valamint
az ivóvízvezeték meghibásodása következtében elszivárgott vízmennyiséggel.
(2) A kibocsátó első alkalommal e rendelet hatálybalépését követő március 31-ig tesz bevallást a 2004. évi
fizetési kötelezettségről az erre rendszeresített nyomtatványon.
(3) A rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Ktdt. és az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII.
törvény rendelkezései az irányadók.
(4) Ez a rendelet 2005. július 1-én lép hatályba.
(5) A Rendelet 2.§. (6) bekezdése 2005. november 01-én lép hatályba

(6) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
(7) A kihirdetés napja: 2005. június 27.
(8)
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E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és Tanács
2006/123/EK Irányelvének figyelembe vételével felülvizsgálatra került, és azzal összeegyeztethető
szabályozást tartalmaz.

Dr. Tittmann János
polgármester
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Kiegészítette a 21/2009.(IX.25.) sz. rendelet

Tallósi Károly
címzetes főjegyző

