Jászladány Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testületének
7/2016. (III. 29.) önkormányzati rendelete
a talajterhelési díjról
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról
szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 21/A. § (2) bekezdésében, és a 26. § (4) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:
1. §
A rendelet hatálya
E rendelet hatálya Jászladány Nagyközség közigazgatási területén azon helyi
vízgazdálkodási engedély alapján szennyvízelhelyezést alkalmazókra (a továbbiakban:
kibocsátó) terjed ki – ideértve az egyedi zárt szennyvíztározót alkalmazót is, – aki a
műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá.
2. §
A talajterhelési díj
(1)
(2)
(3)
(4)

A kibocsátó köteles a környezetterhelési díjról szóló törvényben meghatározott
mértékű talajterhelési díjat fizetni.
A díjfizetési kötelezettség a kibocsátót a közcsatorna üzembe helyezését követő 90.
naptól terheli.
A kibocsátó a környezetterhelési díjról szóló törvényben meghatározott esetben és e
rendelet 4. §-a szerint csökkentheti a talajterhelési díj alapját.
A kibocsátó a környezetterhelési díjról szóló törvényben és e rendelet 5. §-ában
meghatározott esetben menetesül a talajterhelési díj megfizetése alól.
3. §
Adatszolgáltatási és eljárási szabályok

(1)
(2)
(3)
(4)

(5)

A talajterhelési díjat a kibocsátónak kell megállapítania, bevallania és megfizetnie –
önadózás – a tárgyévet követő év március 31-ig, az önkormányzat adóhatóságához.
A kibocsátó a talajterhelési díjat a Jászladány Nagyközség Polgármesteri Hivatal CIB
Banknál vezetett 10700309-45128301-53300005. számlaszámú talajterhelési díj
beszedési számlájára fizeti meg.
A vízmennyiség mérővel nem rendelkező kibocsátó esetében 50 l/fő/nap átalány
vízmennyiség képezi a talajterhelési díj alapját.
Adatszolgáltatási kötelezettség terheli a közszolgáltatót a rendelet hatálya alá tartozó
kibocsátókra vonatkozóan a szolgáltatott víz mennyisége, az ivóvízvezeték
meghibásodása következtében elszivárgott víz, a külön vízmérőn mért locsolási célú
víz mennyisége, valamint a csatornára való rácsatlakozók köre tekintetében.
Adatszolgáltatási kötelezettség terheli a folyékony hulladék – háztartási szennyvíz –
begyűjtésére kötelezett és jogosult közszolgáltatót a kibocsátók szennyvíztárolójából
elszállított folyékony hulladék mennyiségéről.
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(6)
(7)
(8)

Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott adatszolgáltatást a tárgyévet követő
február hónap utolsó napjáig kell teljesítenie az adatszolgáltatásra kötelezettnek.
A talajterhelési díj megállapításával összefüggő személyes adatokat a kibocsátó
azonosítására, a bevallások ellenőrzésére használhatja fel az önkormányzat
adóhatósága.
Az önkormányzati adóhatóság a talajterhelési díjjal kapcsolatos ellenőrzésre jogosult.
4. §
Díjkedvezmény

(1)

Különös méltánylást érdemlő esetben – a kibocsátó kérelmére – a talajterhelési díj
megfizetésére az adott tárgyévben 50%-os díjkedvezmény állapítható meg az alábbi
feltételek alapján:
a) a családban élők esetén az egy főre jutó havi jövedelem nem haladhatja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130%-át.
b) egyedülálló esetén a havi jövedelme nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 200%-át.

(2)

Az a kibocsátó, aki a közszolgáltató igazolása alapján a közcsatornára a szokásosnál
jelentősebb ráfordítással tud rákötni 50%-os díjkedvezmény illeti meg.

(3)

A kibocsátó a díjkedvezményt a talajterhelési
jövedelemigazolás becsatolásával egyidejűleg.

díjbevallásban

kérheti

a

5. §
Díjmentesség
(1)

Mentes a talajterhelési díj megfizetése alól a kibocsátók
a) a közszolgáltató által igazolt, külön órával – főmérővel vagy almérővel – mért
kerti csapon és tűzi vízmérőn keletkezett vízfogyasztása után.
b) ha a vételezett vízmennyiséget igazoltan az üres telken folyó építkezéshez
használja fel.
c) az igazoltan technológiai célú, külön mérőórával mért vízfogyasztása után.

(2)

A talajterhelési díj bevallási kötelezettség alól mentesül
a) a közszolgáltató igazolása alapján a tárgyévben vízfogyasztással nem
rendelkező kibocsátó.
b) Az (1) bekezdés szerinti kibocsátó.
6. §
Értelmező rendelkezések

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Egyedülálló: az a személy, aki egyszemélyes háztartásban lakik.
Háztartás: az egy lakásban életvitelszerűen együtt élő személyek.
Jövedelem: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény 4. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározottak szerint.
Technológiai célú vízfelhasználás: a közszolgáltató által igazolt vízmennyiség, amely
a kibocsátó által engedéllyel végzett tevékenysége során veszteség nélkül az
előállított termék részévé válik.
Kerti csap: a közszolgáltató által igazoltan, kizárólag locsolási célra létesített, külön –
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(6)
(7)
(8)
(9)

főmérő vagy almérő – mérőórával mért kültéri vízvételező hely.
Kibocsátó: a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 2. § a)
pontjában meghatározottak szerint.
Közszolgáltató: Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.
Folyékony hulladék – háztartási szennyvíz – begyűjtésére kötelezett és jogosult
közszolgáltató: Jászladány Nagyközség Önkormányzatának mindenkori hatályos
rendelete szerint az e tevékenység gyakorlására feljogosított szervezet.
Műszakilag rendelkezésre álló közcsatorna: amely lehetővé teszi – műszaki
kialakításánál, elhelyezésénél fogva – a rácsatlakozást.
Szokásosnál jelentősebb ráfordítással történő közcsatornára kötés: a kibocsátó által
a közszolgáltatónál kérelmezett, és a közszolgáltató által igazolt tény.
7. §
Záró rendelkezések

Jelen rendelet 2016. április 1. napján lép hatályba.

Jászladány, 2016. március 24.

Drávucz Katalin
polgármester

Lovász Imre
jegyző

Kihirdetve:
Jászladány, 2016. március 29-én.

Lovász Imre
jegyző

