Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Képviselı-testületének
10/2012. (II. 28.)
Önkormányzati Rendelete
a talajterhelési díjról
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi
LXXXIX. törvény 21/A. § (2) bekezdésében és 26. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva a következıket rendeli el:
1. §
(1)

A jegyzı részére a települési szennyvíz-csatornamő üzemeltetıje (a továbbiakban:
szolgáltató) a kibocsátó azonosítása és ellenırzése érdekében adatot szolgáltat a tárgyévet
követı év február 28. napjáig a kibocsátók tárgyévi vízfogyasztásáról, korrigálva a locsolási
kedvezmény mennyiségével.

(2)

A jegyzı részére a folyékony hulladék elszállítására feljogosított szervezet a kibocsátók
szennyvíztárolójából az elızı évben elszállított és igazoltan jogszabályi elıírások szerint
elhelyezett folyékony hulladék mennyiségérıl minden év február 28. napjáig adatot
szolgáltat.

(3)

A talajterhelési díj megállapításával összefüggı személyes adatokat a kibocsátó
azonosítására, a bevallások ellenırzésére használhatja fel az önkormányzati adóhatóság.

(4)

A talajterhelési díj fizetésére kötelezett kibocsátókról, valamint a talajterhelési díj fizetésére
vonatkozó díjkedvezményben részesülı személyekrıl a jegyzı vezet nyilvántartást.
2. §

(1)

Mentesül a talajterhelési díj megfizetése alól a tanya lakcím-megnevezéső építmény
tulajdonosa.

(2)

A rendszeres szociális segélyben, vagy idıskorúak járadékában részesülık kérelemre
mentesülnek a talajterhelési díj megfizetése alól, a kérelemnek a Polgármesteri Hivatal
Közgazdasági Irodáján történı benyújtását követı hónap elsejétıl.

(3)

Mentesül kérelemre a talajterhelési díj megfizetése alól a 70. életévet tárgyév január 1-jéig
betöltött egyedül élı személy. A mentesség csak egy ingatlan után illeti meg a
magánszemélyt.

(4)

Az (1) – (3) bekezdésben foglalt mentességek a tárgyévi díjbevallásnál akkor
érvényesíthetık, ha azok a díjfizetési idıszak (naptári év) teljes egészében fennálltak.
3. §

(1)

A talajterhelési díj mértékét a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény
11. §-ának rendelkezései szerint kell megállapítani.

(2)

A Hajdúnánás közigazgatási területére vonatkozó területérzékenységi szorzó 1,5.
4. §

(1)

E rendelet 2012. március 1. napján lép hatályba.

(2)

Hatályát veszti a talajterhelési díjról szóló 55/2004. (XII. 22.) Önkormányzati Rendelet.
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