
Doba Község ÖnkormányzataKépviselő-testülete
l0l201s. (uII. 2ó. ) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjró|

Doba Község Önkormányzatának képviselő-testülete akirnyezetterhelési díjról szóló 2OO3.
évi L)OO(X. Törvény 26. $ (4) bekezdésében kapott felhata|mazás a|apján, aMagyarország
helyi önkormányzatairő| sző|ő 20II. évi CLX)O(X" Torvény 13 $ (1) bekézdés 11'
pontj áb an me ghatár o zott feladatköréb en e|j árv a rendeli el :

1. $ A rendelet hatá|ya Doba kozség közigazgatási teniletén helyi vizgazd,á|kodási hatósági
jogkorbe tartoző engedé|yezés alapján szennyvizelhelyezést a|ka|mazőra ( továbbiakban:
kibocsátó ) terjed ki, aki amúsza|<t|ag rendelkezésre álló közcsatornáranemkot rá"

2. $ (1) A talajterhelési díj fizetési kotelezetts ég megá||api,tására, bevallására és megfizetésére
akÓrnyezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX' Torvény rendelkezé sei az irányadóak.
(2) ^ talajterhelési díjat az adőbevallás benffitásáva| egyidejűleg kell megfizetni Doba
Kozség onkormányzata 73600091-1590939O száműtalajterhólé,í di; b",""dési számla javára.

3.$ A szennyviz-csatorna izemeltetőie a kibocsátó azonosítása és ellenőrzése érdekében
adatot szo|gá\tat..

a) táLrwévet követő év március 15. napjálg a kibocsátók azonositásához szükséges
adatokkal a kibocsátóknak a tárgyévben szolgáltatottvizmennyiségről, korrigálva a ktiíon
jogszabá|y szerint Íigyelembe vett locsolási célú kedvezmény mennyiségével,
b) a negyedévet kovető hónap 10' napjáig a közcsatornára va|ő rácsat|akozók kÖréről.
valamint a kibocsátók körében történt vá|tozásrő|.

4. s A vízmennyiség mérővel nem rendelkező kibocsátó vizfe|haszná!ásának áta!ányát a
rendelet 1. melléklete a|ap1án kell meghatározru.

5. $ A kibocsátó által beadott bevalláso kat az önkormány zati adőhatóság a szo|gáltatő á|ta|
kozolt adatszo|gá|tatás a|apján e||enőrzi, egyezteti és eltérés esetén határozatban áilapítja meg
a kibocsátó részére afizetendő vagy visszaigényelhető díjat.

6. s A kibocsátó mentesül a talajterhelési díj Íizetés alól, amennyiben csa|ád1ában az egy főre
jutó jövede|em igazoltan kisebb, mint a mindenkori oregségi nyugdíj legkisebb osszégének
kétszeresét.

7.$Ez a rendelet 2015. október l-jén lép hatá|yba.
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A rendelet kihirdetve: 2015. augusáus 26'
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1 . mellékle t a |O l 20 I 5. (uII. 26. ) önkorm ányzati rendelethez

Y ízfelhasználás i áta|ány mértéke

1. Beépített ingatlan esetén

i.1 udvari csappal 20Ufőlnap

I.2 épú|eten belüli, de lakáson kíVüli kozÖs vizcsappa| vízoblítéses WC nélktil 60|lfőlnap

1.3 mint |'2, de lakáson kívüli közös vízöblítéses WC.vel 75 |l|olnap

1.4 épületen belüli, lakásokon belüli vizcsappa| vízoblítésés WC nélkül 65 |lfőlnap

1.5 mint 1.4., de épületen beltili, lakáson kívüli kozös vízöblítéses WC-vel 80 l/főlnap

1.6 éptileten belüli, lakásokon beltili vizcsappa| és vízoblítéses WC-ve| 95 |lfőlnap


