Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2012. (V. 16.) önkormányzati rendelete
a talajterhelési díjról
Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003.
LXXXIX. törvény (továbbiakban: Ktd.) 21/A. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az
alábbi rendeletet alkotja:
1. A díjfizetés alanya
1. § A talajterhelési díjfizetési kötelezettség Dunavarsány Város közigazgatási területén a Ktd. 11. §
(1) bekezdésében meghatározott kibocsátót terheli.
2. A talajterhelési díjfizetés alapja
2. § A talajterhelési díj alapjának kiszámítására a Ktd. 12. § (2) bekezdése, valamint a Ktd. 14. §-a az
irányadó.
3. A talajterhelési díj mértéke és egységdíja
3. § A talajterhelési díj mértékére és egységdíjára a Ktd. 12. § (1), (3) és (4) bekezdése az irányadó
azzal, hogy nem mérhető vízmennyiség esetén 150 l/fő/nap alapján történik az átalánydíj
megállapítása.
4. A talajterhelési díj bevallása, beszedése
4. § (1) A talajterhelési díj bevallására és beszedésére a Ktd. 21/A § (1) bekezdése az irányadó azzal,
hogy a díjfizetésre kötelezett kibocsátó a jelen rendelet 1. számú melléklete szerinti
formanyomtatványon tesz bevallást díjfizetési kötelezettségéről.
(2) A talajterhelési díjat a Dunavarsány Város Önkormányzatának 11742180-15393197-0464000
számú talajterhelési beszedési számlájára kell teljesíteni.
5. Díjmentesség, díjkedvezmény
5. § Mentes a talajterhelési díj megfizetése alól az a lakóterületen egyedül élő 70 év feletti kibocsátó,
akinek a havi jövedelme nem haladja meg a mindenkori legkisebb összegű saját jogú nyugellátás 150
%-át.
6. § Azon 70 év feletti házastársak, akiknek az egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg a
mindenkori legkisebb összegű saját jogú nyugellátás 150 %-át, 50 %-os díjkedvezményben
részesülnek.
Záró rendelkezések
7. § (1) A jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Ktd. és az adózás rendjéről szóló 2003.
évi XCII. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
(2) Jelen rendelet a kihirdetését követő második napon lép hatályba.
(3) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselőtestületének talajterhelési díjról szóló 16/2004. (VI. 08.) rendelete hatályát veszti.
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Záradék
A rendelet 2012. május 16. napján a helyben szokásos módon, hirdetőtáblára történő kifüggesztéssel
kihirdetésre került.
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