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BAKONYBÉL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 
7/2005.(V.20.) rendelete 

a talajterhelési díjról 
 
Bakonybél Önkormányzat Képviselıtestülete (a továbbiakban: Képviselıtestület) a 
környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. Törvény (a továbbiakban: Ktdt.) 26. 
§ (4) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján a talajterhelési díjról a következı 
rendeletet alkotja meg: 
 

A rendelet hatálya 
 

1. § 
 

 
E rendelet hatálya Bakonybél Önkormányzat közigazgatási területén a helyi 
vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó engedélyezés alapján 
szennyvízelhelyezést alkalmazókra (továbbiakban: kibocsátó) terjed ki, akik a 
mőszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem kötnek rá. 
 

A díjfizetési kötelezettség bevallása és a díj befizetése 
 

2.  § 
 
 

(1) A kibocsátó a talajterhelési díj fizetési kötelezettségérıl évente, a tárgyévet 
követı év március 31. napjáig Bakonybél-Pénzesgyır Községek Körjegyzıjéhez, 
mint önkormányzati adóhatósághoz (a továbbiakban: adóhatóság) tesz bevallást az 
arra rendszeresített nyomtatványon. 
 
(2) Ha a gazdálkodó szervezet több telephelyet mőködtet bevallásában, az adatokat 
telephelyenként kell feltüntetni. 
 
(3) A kibocsátó köteles olyan nyilvántartást vezetni, amelybıl a díjfizetés alapja, 
valamint összege telephelyenként  megállapítható. 
 
(4) A vízmennyiség mérıvel nem rendelkezı kibocsátó vízfelhasználásának 
átalányát az  állami tulajdonú közüzemi vízmőbıl szolgáltatott ivóvízért, illetıleg az 
állami tulajdonú közüzemi csatornamő használatáért fizetendı díjakról szóló 
47/1999.(XII.28.) KHVM rendelet 3. számú melléklete alapján kell meghatározni. 
 

3. § 
 
A talajterhelési díjat a kibocsátónak kell megállapítania és önadózás keretében az 
adóbevallás benyújtásával egyidejőleg megfizetnie a Bakonybél Önkormányzat    
73900054-11056531 talajterhelési díj elkülönített beszedési számla javára. 
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Adatszolgáltatási szabályok 
 

4. § 
 
 

Az adóhatóságnak a települési szennyvíz-csatornamő üzemeltetıje (továbbiakban: 
szolgáltató) a kibocsátó azonosítása és ellenırzése érdekében adatot szolgáltat: 
 

a.) a tárgyévet követı év március 1. napjáig a kibocsátók azonosításához 
szükséges adatokkal a kibocsátóknak a tárgyévben szolgáltatott 
vízmennyiségrıl, korrigálva a külön jogszabály szerint figyelembe vett 
locsolási célú kedvezmény mennyiségével, 
b.) a negyedévet követı hónap 10. napjáig a közcsatornára való 
rácsatlakozók körérıl, valamint a kibocsátók körében történt változásról. 

 
Értelmezı rendelkezések 

 
5. § 

 
 
E rendelet alkalmazásában: 

a.) Kibocsátó: az 1995. évi LIII. Törvény 2.§ (2) bekezdésére és a Ktdt. 2. §-
ára tekintettel minden természetes személy, jogi személy és jogi 
személyiséggel nem rendelkezı szervezet, aki a mőszakilag rendelkezésre 
álló közcsatornára nem köt rá és helyi vízgazdálkodási hatósági 
engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést alkalmaz; 

b.) Mőszakilag rendelkezésre álló közcsatorna: amely lehetıvé teszi – 
mőszaki kialakításánál, elhelyezkedésénél fogva – a rácsatlakozást. 

 
Átmeneti és záró rendelkezések 

 
6. § 

 
 
(1) A szolgáltató a 4. § a.)  és a b.) pontjában a 2004. elsı negyedévre vonatkozó 
adatszolgáltatást e rendelet hatálybalépését követı 15 napon belül teljesíti. 
 
(2) Jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Ktdt. és az adózás rendjérıl 
szóló 2003. évi XCII. törvény rendelkezései az irányadók. 
 
(3) A rendelet a kihirdetését követı 5. napon lép hatályba. 
 
Bakonybél, 2005. május 11. 
 
 Baky György Kerper Erika 
 polgármester körjegyzı 
 
A rendelet kihirdetésének idıpontja: 2005-05-20 
  Kerper Erika 
  körjegyzı 


