Egységes szerkezet: 2012.12.14.
Koroncó Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
4/2005.(II.25.) Rendelete
a talajterhelési díjról
Koroncó
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX tv. 21/A §
(2) bekezdésében, valamint a 26. § (4) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:
1. §.
E rendelet hatálya Koroncó Község közigazgatási területén azon
kibocsátókra (továbbiakan: kibocsátó) terjed ki, akik a
műszakilag rendelkezésre álló közcsatornaára nem kötöttek rá,
de szennyvízelhelyezést folytatnak.
2. §.
(1) Koroncó Község jegyzője min önkormányzati adóhatóság
részére a PANNONVÍZ Rt. Győr, Országút u. 4. mint szolgáltató
a
kibocsátók
azonosítása
és
ellenőrzése
érdekében
adatszolgáltatásra köteles:
a.) a tárgyévet követően február hó 28. napjáig a
kibocsátók tárgyévi vízfogyasztásáról, korrigálva a
locsolási
kedvezmény
mennyiségével,
valamint
az
ivóvízvezeték meghibásodása következtében elszivárgott
vízmennyiséggel;
b.) negyedévet követő hónap 5. napjáig a kibocsátók
köréről.
(2)A talajterhelési díj megállapításával összefüggő személyes
adatokat
az
adóhatóság
a
kibocsátók
azonosítására,
a
bevallások ellenőrzésére használja fel.
3. §.
(1)

Az a kibocsátó aki nem a települési ivővíz-rendszerből
vételezi
a
vizet,
valmint
mérőóra
az
egyedi
vízbeszerzési helyhez nem kapcsolódik, mérési lehetőség
hiányában átalány megfizetésére köteles.

(2)

(3)

Az átalány – mérés hiányában a Pannon-Víz Rt.-től
kapott
adatszolgáltatás
alapján
–
fajlagos
vízfogyasztási érték, amely 80 liter/fő/nap.
Átalány esetén az ingatlanon lakók számát figyelembe
véve
kell
a
talajterhelési
díj
alapját
képező
vízmennyiséget számítani.
4. §.

A kibocsátó – kérelmére – mentes a talajterhelési díj
megfizetése alól, ha
(1) egyedül élő és 65. életévét betöltötte
(2) családban élő, ha a családtagok mindegyike betöltötte a
65. életévét
(3) egyedül élő nyugdíjas, egyedül élő rokkantnyugdíjas aki
65. életévét még nem töltötte be, és a havi nyugdíja nem
haladja meg a mindekori minimálbér nettó összegét, egyéb
jövedelemmel nem rendelkezik
(4) családban élő, ahol a 65. életévüket még nem töltötték
be,
és
a
családtagok
mindegyike
nyugdíjas,
rokkantnyugdíjas valamint a családban az egy főre jutó
havi nyugdíj összege nem haladja meg a mindenkori
minimálbér nettó összegét, egyéb jövedelemmel pedig nem
rendelkeznek
(5) A kibocsátó kérelmére
a tárgyévben a talajterhelési
díj megfizetésére 90 %-os díjkedvezményben részesül.1
5. §.
A
kibocsátó
a
helyi
vízgazdálkodási
hatóság
jogkörhöz
kapcsolódó talajterhelési díjat a 11737007-15366708-03920000
számú számla javára köteles megfizetni.
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6. §.
(1)
(2)
(3)

A rendelet kihirdetése napján lét hatályba.
A rendelet rendelkezéseit 2005. január 1. napjától kell
alkalmazni.
A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát
veszti a talajterhelési díjról szóló 12/2004(VII.1.)
Rendelet.
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