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Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2016 (II.25.)
önkormányzati rendelete
a talajterhelési díjról szóló 19/2007. (IV. 24.) rendelet módosításáról
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a környezetterhelési
díjról szóló
2003. évi LXXXIX. törvény 26. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
valamint a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 21/A. § (2)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, Debrecen Megyei Jogú Város
Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (I. 24.)
önkormányzati rendelete 62. § (2) bekezdés 13. pontjában meghatározott
feladatkörében eljáró Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Pénzügyi Bizottsága, a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény 37. §
(4) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Hajdú-Bihar Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. §
A talajterhelési díjról szóló 19/2007. (IV. 24.) rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3.
(3) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[(3) A DMJV jegyzője részére a víziközmű-szolgáltató a kibocsátó azonosítása és
ellenőrzése érdekében adatszolgáltatásra köteles:]
„a) a tárgyévet követő év március 15. napjáig
aa) az ingatlan csatornázhatósági besorolásáról (műszakilag mentesített
felhasználási hely vagy csatornázható felhasználási hely),
ab) a kibocsátó tárgyévi vízfogyasztásáról (szolgáltatott vízmennyiség, egyedi
vízbeszerzés esetén méréssel igazolt felhasználás, illetve átalány alapján
meghatározott vízmennyiség), csökkentve a locsolási célú felhasználásra figyelembe
vett víz mennyiségével (a házi ivóvízhálózatra telepített locsolási vízmérőn mért,
elkülönített locsolási célú vízhasználat, vagy elkülönített mérés hiányában a
lakossági felhasználó által a házikert öntözéséhez május 1-jétől szeptember 30-ig
terjedő időszakban az elszámolás alapjául szolgáló ivóvízfogyasztás 10 százaléka),”
2. §
A Rendelet 4/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„Díjmentesség
4/A. §
(1) A fizetendő talajterhelési díj összegéből mentes csatornázható felhasználási
hely esetén az 50.000 Ft-ot meghaladó rész.
(2) A fizetendő talajterhelési díj összegéből mentes műszakilag mentesített
felhasználási hely esetén a 10.000 Ft-ot meghaladó rész.”
3. §
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A Rendelet 6. §-a a következő h) és i) ponttal egészül ki:
„h) Műszakilag mentesített felhasználási helynek minősül az ingatlan:
ha) ha a műszakilag rendelkezésre álló közcsatorna és a szolgáltatási pont
között létesítendő gravitációs bekötő vezeték esetén - a tisztító műtárgytól a
gerincvezetékhez történő csatlakoztatás – kiépítési hosszának szükséglete a 12
fm-t vagy a kivitelezési költsége a nettó 478.500 Ft-ot meghaladja, vagy
hb) ha a műszakilag rendelkezésre álló közcsatorna és a szolgáltatási pont
között létesítendő kényszer-áramoltatású bekötés esetén a házi beemelő
műtárgy, valamint a befogadó közüzemű csatorna között létesítendő
nyomóvezeték kiépítési hosszának igénye a 13,5 fm-t vagy a kivitelezési
költsége a nettó 600.000 Ft-ot meghaladja, vagy
hc) amely előtt az üzemelő közcsatorna kényszer-áramoltatási rendszerű,
vagy
hd) ahol az öntözési fogyasztásmérő mennyiségével csökkentett ivóvíz
főmérő órán keresztül fogyasztott ivóvíz tárgyévi mennyiségének 1 hónapra
vetített átlaga nem haladja meg a 0,9 m3-t, illetve az 1 napra vetített
mennyisége a 30 litert.
i) Csatornázható felhasználási hely: az az ingatlan, amely nincs rákötve a
műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára és nem minősül műszakilag
mentesített felhasználási helynek.”
4. §
(1) A Rendelet mellékletének 1. pontja a következő 1.9. alponttal egészül ki:
[E rendelet 3. § (3) és (4) bekezdése szerinti adatszolgáltatás adattartalma:
1.Természetes személy kibocsátó esetén:]
„1.9. Az ingatlan csatornázhatósági besorolása:”
(2) A Rendelet mellékletének 2. pontja a következő 2.8. alponttal egészül ki:
[E rendelet 3. § (3) és (4) bekezdése szerinti adatszolgáltatás adattartalma:
2. Jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet kibocsátó esetén:]
„2.8. Az ingatlan csatornázhatósági besorolása:”
5. §
Ez a rendelet 2016. március 1-jén lép hatályba.
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