
Beloiannisz Község Önkormányzatának
9/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete a  környezetvédelmi alap létrehozásáról és 

talajterhelési díjról szóló 12/2004. (VII.7.) önkormányzati rendelet módosításáról

Beloiannisz Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott törvényi 
felhatalmazáson alapuló jogalkotói hatáskörében, a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. 
törvény 21/A. § (2) bekezdésében foglaltak alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Beloiannisz Község Önkormányzat Környezetvédelmi alap létrehozásáról és talajterhelési 
díjról szóló 12/2004. (VII.07.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Rendelet) az alábbi 7. §-
al egészül ki:

„7.§ (1) Az a kibocsátó, aki a tárgyévet követő év január 1. napján jogerős határozat alapján:
a) időskorúak járadékában, vagy
b) aktív korúak ellátásában, vagy
c) ápolási díjban, vagy
d) lakásfenntartási támogatásban, vagy
e) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül

talajterhelési  díjként  –  a  kibocsájtott  szennyvíz  mennyisége  után  –  a  talajterhelési  díj  
egységdíjától  eltérően,  a  tárgyévben  érvényes  folyékony  szennyvízelvezetési  szolgáltatási  
díjnak megfelelő összeget kell megfizetnie a kibocsájtott köbméterenként.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt mentességeket a 2. számú mellékletben található Talajterhelési  
díj mentességi nyilatkozat és a jogerős határozat csatolásával lehet igénybe venni.”

2. § A Rendelet az alábbi 1. sz. melléklettel egészül ki:

„1  . melléklet a …/2012. (XI....) önkormányzati rendelethez  

Beloiannisz Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 
2455 Beloiannisz, Szarafisz u. 2.  Tel: 06-25-898-056 Fax: 06-25-999-150
Azonosító szám:………………………………...
Bevallás leadásának dátuma:…………………….

N Y I L A T K O Z A T

Alulírott büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak 
megfelelnek, ezért szíveskedjenek mentesíteni a talajterhelési díj megfizetése alól.

Név:……………………………………………………………………………………………...

Lakcím:………………………………………………………………………………………….

Születési hely és idő:…………………………………………………………………………….

Adóazonosító jel:………………………………………………………………………………..

Fogyasztási hely címe:…………………………………………………………………………..

A mentességi jogosultság alapja (a megfelelőt kérjük aláhúzni):

a) időskorúak járadékában részesülök



b) rendszeres szociális segélyben részesülök

c) rendelkezésre állási támogatásban részesülők

d) ápolási díjban részesülök

e) lakásfenntartási támogatásban részesülök

f) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülök

g) 65  év  feletti  egyedül  élő  magánszemély  vagyok,  a  lakás  kizárólagos  tulajdonosa, 

bérlője és egyben használója

Beloiannisz, 20…………………………

……………………………………………
       aláírás”

3. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

Beloiannisz, 2012. november 30.

Papalexisz Kosztasz Kóródi-Juhász Zsolt
polgármester jegyző

A rendelet kihirdetve 2012. november 30.-án

Kóródi-Juhász Zsolt 
jegyző


