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Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2017. (I.27.) önkormányzati rendelete
a talajterhelési díjról szóló 20/2012. (VI. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról
Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva, a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX törvény 21/A. § (2)
bekezdésében és a 26. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Derecske Város Önkormányzat
Képviselő-testületének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III.29.)
önkormányzati rendelet 4. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és
Településfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. §
A talajterhelési díjról szóló 20/2012. (VI. 1.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 9. § (4)
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A kibocsátó az önkormányzati adóhatóság által rendszeresített kérelem nyomtatványban saját, valamint a
vele egy háztartásban lakó személyek jövedelmi viszonyairól köteles nyilatkozni, és a jövedelmi adatokra
vonatkozó bizonyítékokat a kérelem benyújtásával egyidejűleg becsatolni.
A kérelemhez csatolni kell:
a) havonta rendszeresen mérhető jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző egy hónap nettó
átlagkeresetéről szóló munkáltatói igazolást,
b) álláskeresési ellátásról az állami foglalkoztatási szerv ellátást megállapító határozatát,
c) társadalombiztosítás keretében folyósított ellátások esetében az ellátást megállapító határozatot és a kérelem
benyújtását megelőző hónapban kifizetett ellátás igazoló szelvényét, ennek hiányában az utolsó havi
bankszámla-kivonatot, nyugdíj-ellátás esetén a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által január hónapban kiállított
igazolást a tárgyévi ellátás összegéről,
d) a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem
benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagáról szóló
igazolást.
2.§
A Rendelet a következő 9/A. §-al kiegészül:
„9/A. §
(1) A talajterhelési díj fizetésére kötelezett kibocsátó a bevallással egy időben benyújtott kérelmére, a 2016.
adóévre vonatkozóan a talajterhelési díj alapjául szolgáló vízmennyiség alapján számított talajterhelési díjból
1.600 Ft/m3 díjkedvezményben részesül.
(2) A kibocsátót az (1) bekezdés szerinti talajterhelési díjkedvezmény abban az esetben illeti meg,
amennyiben a közszolgáltató igazolása alapján a kibocsátó 2017. január 31-ig a közszolgáltatónál lakossági
szennyvízszolgáltatás elvezetésre közszolgáltatási szerződéssel rendelkezik. A közszolgáltató igazolását a
talajterhelési díjkedvezményre vonatkozó kérelemhez a kibocsátó köteles becsatolni.”
3.§
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről az SZMSZ-ben foglaltak szerint, helyben szokásos módon a jegyző
gondoskodik.
(3) A rendelet a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.
Derecske, 2017. január 26.
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Varsányiné dr. Antal Erzsébet
jegyző

Záradék:
A kihirdetés időpontja: 2017. január 27.

Varsányiné dr. Antal Erzsébet
jegyző
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