Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Képviselı-testületének
5/2016. (I. 29.) Önkormányzati Rendelete
a talajterhelési díjról
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi
LXXXIX. törvény 21/A. § (2) bekezdésében és a 26. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következıket rendeli el:
Általános szabályok
1. §
(1)

A talajterhelési díj (a továbbiakban: díj) alanyát, a díjfizetési kötelezettség keletkezését, a díj
alapját, mértékét és számításának szabályait, díj önadózás útján való megállapításának,
bevallásának, befizetésének kötelezettségét és határidejét a környezetterhelési díjról szóló
2003. évi LXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ktd.) állapítja meg.

(2)

A felhasznált víz mérési lehetıségének hiányában a díj alapját 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 szerinti átalány alapján meghatározott víz mennyisége képezi.
Díjmentességek, díjkedvezmények, díj megfizetése
2. §

(1)

Az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásban, vagy idıskorúak járadékában
tárgyév január 1-jén részesülık kérelemre mentesülnek a talajterhelési díj megfizetése alól.

(2)

Mentesül kérelemre a talajterhelési díj megfizetése alól a 70. életévet tárgyév január 1-jéig
betöltött egyedül élı személy.

(3)

A (1)-(2) bekezdésben foglalt mentességek a tárgyévi díjbevallásnál akkor érvényesíthetık,
ha azok a díjfizetési idıszak (naptári év) teljes egészében fennálltak.

(4)

Lakhatási támogatásban, vagy rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben tárgyév
folyamán részesülık kérelemre az alábbi mértékeket figyelembe véve mentesülnek a
talajterhelési díj megfizetése alól.
A díjkedvezmény mértéke
- 2017. évben (2016. évi talajterhelési díj megfizetése kapcsán) 80%
- 2018. évben (2017. évi talajterhelési díj megfizetése kapcsán) 60%
- 2019. évben (2018. évi talajterhelési díj megfizetése kapcsán) 40%
- 2020. évben (2019. évi talajterhelési díj megfizetése kapcsán) 20%
Ezen mentességekre vonatkozó díjkedvezmény 2021. évtıl megszőnik.

(5)

A kérelemre a talajterhelési díj 80 % ának megfizetése alól mentesül az a lakossági
kibocsátó, aki számára ingatlanának a rendelkezésre álló csatornába való bekötése
aránytalanul nagy költséggel járna. Aránytalanul nagy költségnek a 200.000 Ft feletti költség
minısül.

2

(6)

Az ingatlan rendelkezésre álló csatornába való bekötésének költségét a szolgáltató igazolja.

(7)

A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvíz elhelyezéshez kapcsolódó
talajterhelési díjat a kibocsátónak kell megállapítani, bevallania és megfizetnie (önadózás) a
tárgyévet követı év március 31-éig az adóhatóság által rendelkezésre bocsátott
nyomtatványon.

(8)

Az (1)-(5) bekezdés szerinti mentességeket és díjkedvezményeket csak magánszemélyeknek
és kizárólag személyenként egy ingatlan után a bevallás és a nyilatkozatok szabályszerő
kitöltésével, a megfelelı igazolások és szakvélemények csatolásával lehet érvényesíteni

(9)

A kibocsátó a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörhöz kapcsolódó talajterhelési díjat az
önkormányzat 11738077-15372662-03920000 számú Talajterhelési díj beszedési számla
javára fizeti be.

(10) A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelvezetéshez kapcsolódó
talajterhelési díj a települési önkormányzat környezetvédelmi alapjának bevételét képezi.
Adatszolgáltatási szabályok
3. §
(1) A közszolgáltató a tárgyévet követı év február 28-ig a talajterhelési díj megállapításához és
ellenırzéséhez szükséges adatokat az önkormányzat rendelkezésére bocsátja.
(2) A kibocsátó köteles a vízfogyasztást és a szennyvíz elszállítását igazoló számlákat a tárgyévet
követı 5. év végéig megırizni és ellenırzés esetén bemutatni.
Egyes eljárási szabályok
4. §
A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó
talajterhelési díjjal kapcsolatos adóztatási feladatokat az önkormányzati adóhatóság látja el.
5. §
A talajterhelési díj megfizetésére, bevallására, az ehhez kapcsolódó jogkövetkezményekre, a
megállapításához és a beszedéséhez való jog elévülésére, pénzügyi ellenırzésére, valamint
végrehajtására az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben az adózás rendjérıl szóló 2003. évi
XCII. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
Értelmezı rendelkezések
6. §
E rendelet alkalmazásában:
kibocsátó: a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. tv. 2. § a) pontjában
meghatározott környezethasználó.
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Záró rendelkezések
7. §
(1)

Ez a rendelet 2016. március 1. napján lép hatályba.

(2)

Hatályát veszti a talajterhelési díjról szóló 12/2013. (III. 29.) Önkormányzati Rendelet.

(3)

A 2.§ (4) bekezdésben a 2016. évre meghatározott mentesség teljes naptári évre megilleti a
talajterhelési díj fizetésre kötelezettet.

Hajdúnánás, 2016. január 28.

Szólláth Tibor
polgármester

Dr. Kiss Imre
jegyzı

Záradék: Az önkormányzati rendelet kihirdetése megtörtént.
Hajdúnánás, 2016. január 29.

Dr. Kiss Imre
jegyzı

