Nyírlugos Város Képviselő-testületének
9/2007.(VIII.08.)) Kt.
rendelete
a talajterhelési díjjal kapcsolatos helyi szabályok megállapításáról
Nyírlugos Város Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi
LXXXIX. tv. (a továbbiakban: Ktd.) 21/A. §., 21/B. §, illetve a 26. §. (4) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján a talajterhelési díjjal kapcsolatos eljárási és
adatszolgáltatási szabályok, valamint díj kedvezmények helyi szabályozására a
következő rendeletet alkotja.
A rendelet hatálya
1. §.
(1) A rendelet hatálya kiterjed Nyírlugos Város közigazgatási területének arra a
környezethasználóra, aki a helyi vízgazdálkodási szabályok hatósági
engedélyhez kötött környezethasználata során környezet terhelésével járó
anyagot bocsát a környezetbe (a továbbiakban: kibocsátó).
(2) A talajterhelési díj fizetési kötelezettség azt az (1) bekezdés szerinti kibocsátót
terheli, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá és a
helyi vízgazdálkodási hatósági jogkör alapján szennyvízelhelyezést alkalmaz.
A talajterhelési díj mértékének, alapjának meghatározása
2. §.
(1) A talajterhelési díj mértékét a Ktd. 12. §.-a határozza meg.
(2) Nyírlugos város területére a területérzékenységi szorzó 3.
A díj megfizetése, díjfizetési kötelezettség bevallása,
adatszolgáltatás
3. §.
(1)

Helyi vízgazdálkodási, hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez
kapcsolódó talajterhelési díjat a kibocsátónak kell megállapítania, bevallania
és megfizetnie (önadózás), a tárgyévet követő év március 31-ig.

(2) A bevallást az önkormányzati adóhatósághoz kell benyújtani az e célra
rendszeresített nyomtatványon.
(3)

A díjat az önkormányzat „talajterhelési díj” beszedési számlája javára kell
befizetni.

(4) Nyírlugos Város Jegyzője (a továbbiakban: jegyző) részére a szolgáltató a
kibocsátók azonosítása, ellenőrzése érdekében adatszolgáltatásra köteles az
alábbiak szerint:

a. Az ivóvíz és szennyvízelvezetés szolgáltatója:
minden év február 28. napjáig kibocsátók részére az előző
évben szolgáltatott, az ivóvízvezeték meghibásodása
következtében elszivárgott, valamint a locsolási célú
felhasználásra figyelembe vett vízmennyiségről,
a közcsatornára való rákötésekről, a rákötést követő hó 5.
napjáig.
b. A folyékony hulladék elszállítására feljogosított közszolgáltató:
a kibocsátók szennyvíztárolójából az előző évben szállított
folyékony hulladék mennyiségéről, minden év február 28.
napjáig,
Eljárási szabályok
4. §.
A talajterhelési díj megfizetésére, bevallására, az ehhez kapcsolódó
jogkövetkezményekre a megállapításhoz és a beszedéshez való jog elévülésére,
pénzügyi ellenőrzésére, valamint végrehajtására – a Ktd.-ben nem szabályozott
kérdésekben – az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv. rendelkezéseit kell
alkalmazni.
Díjmentességek megállapítása
5. §.
(1) Rászorultsági alapon mentesül a díjfizetési kötelezettség alól az a
háztartásában egyedül élő személy, aki
a.) időskorúak járadékában, vagy
b.) egészségkárosodására tekintettel rendszeres szociális segélyben
részesül.
(2) Mentességre való jogosultságáról a kibocsátó a bevallással egyidejűleg, az (1)
bekezdés szerinti jogosultság megjelölésével a tárgy évre vonatkozóan tesz
nyilatkozatot.
Záró rendelkezések
6. §.
(1) E rendelet 2007. augusztus 01. napján lép hatályba.
(2) E rendeletben nem szabályozottakra a Ktd., valamint az adózás rendjéről szóló
2003. évi XCIII. tv. rendelkezéseit kell alkalmazni.
(3) A kibocsátó bejelentési kötelezettségét - első alkalommal – e rendelet hatályba
lépésétől számított 30 napon belül, az e célra rendszeresített nyomtatványon
köteles teljesíteni. Az adóhatóság a bejelentés alapján a díj fizetésére
kötelezettet nyilvántartásba veszi.

(4) 2007. szeptember 15. napjáig a jegyző részére adatot szolgáltat
a víz szolgáltatója a kibocsátók számára 2006. évben
szolgáltatott, az ivóvízvezeték meghibásodása következtében
elszivárgott, illetve a locsolási célú felhasználásra figyelembe
vett vízmennyiségről,
folyékony hulladék elszállítására feljogosított vállalkozás
kibocsátók szennyvíztárolójából 2006. évben elszállított
folyékony hulladék mennyiségéről.
(5)

A talajterhelési díj fizetésére kötelezett kibocsátó a Ktd. 27. §. (1)
bekezdésében foglaltak alapján köteles a talajterhelési díjat megfizetni.

Nyírlugos, 2007. augusztus 8.

Hovánszki György
polgármester

Hancsicsák Mihály
jegyző

