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Tisztelt Képviselő-testület! 
A képviselő-testület a talajterhelési díjról szóló rendeletét 2005-ben fogadta el, időközben két 
ízben került módosításra. 
Most újabb módosítást kell átvezetni rajta, miután a hatályos rendeletben még mindig a 
korábbi számlavezetőnél vezetett számlaszám szerepel. A környezetterhelési díjról szóló 
2003. évi LXXXIX. Törvény  21/A.§ (2) bekezdése szerint a talajterhelési díj befizetésére 
szolgáló számlaszámot közzé kell tenni, így szükséges az aktuális számlavezető és 
számlaszám rendeletben történő átvezetése. 
Kérem és javaslom a módosítás elfogadását, mely érdemi változásokat nem jelent. 
 
Alsónémedi 2012. február 23. 
         Vincze József 
          Polgármester 
Az előterjesztés törvényes: 
 
Dr. Percze Tünde jegyző 
 

T E R V E Z E T 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

../2012. (II.28) önkormányzati rendelete  
a talajterhelési díjról szóló módosított 1/2005.(II.07.) önkormányzati rendelet  

módosításáról 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a talajterhelési díjról szóló 
módosított 1/2005.(II.07.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: R.) az alábbiak szerint  
módosítja: 

1. § 
 
A R. 3.§. (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
3.§. 
(1) A 2.§.(2) bekezdésében említett üzemeltetők első adatszolgáltatási kötelezettségüknek 
a  2004. évi adatok szolgáltatásával 2005. évben tesznek eleget,  majd ezt követően 
évente, a tárgyévet követő év február 28-ig teljesítik az adatszolgáltatást. 
 
(2) A kibocsátók  a talajterhelési díjat egy összegben, a tárgyévet követő év március 31-ig 
kötelesek megfizetni az Alsónémedi Önkormányzat  K& H Banknál  vezetett  10402881-
50515153-52531089. számú  talajterhelési díj bevételi számlájára. 
 
      2.§. 
 
E rendelet 2012. március l-én lép hatályba 

 
Vincze József    Dr. Percze Tünde 
polgármester                                             jegyző 

 
A rendelet kihirdetve: …………………………………. 
    Dr. Percze Tünde 
           jegyző 
 


