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Berettyóújfalu Város Önkormányzat Képviselő-testületének �/����.(I.��.) önkormányzati rendelete

A talajterhelési díjról

Hatályos: 2016. 02. 01

Berettyóújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés (h) pontjában meghatározott eredeti jogalkotási hatáskörben eljárva, a
környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény (továbbiakban: Ktd.) 221/A. § (2) bekezdésében, valamint a 26. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §. (1) bekezdés 13. pontja szerinti feladatkörében eljárva, Berettyóújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti
és Működési Szabályzatáról szóló 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. sz. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Berettyóújfalu Város Önkormányzata Képviselő-
testülete Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével az alábbi rendeletet alkotja: 

A rendelet hatálya
1.§

E rendelet hatálya Berettyóújfalu Város közigazgatási területén azon helyi vízgazdálkodási hatósági, illetve vízjogi engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést alkalmazóra
(továbbiakban kibocsátó) terjed ki - ideértve az egyedi zárt szennyvíztározót alkalmazót is, - aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá. 

A talajterhelési díjjal kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettség 
2. §

(1) A Ktd. 21/A. § (3) bekezdés felhatalmazása alapján a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó adatszolgáltatást - mely tartalmazza a
szennycsatornára rácsatlakozók körét, valamint a kibocsátók körében történt változást - az illetékes közszolgáltató a tárgyévet követő év február 15-ig teljesíti Berettyóújfalu Város
Önkormányzata részére. 
(2) Az adatszolgáltatás – jelen paragrafus (1) bekezdésének megfelelően – a kibocsátók azonosításához szükséges adatokra, valamint a Ktd. 12. § (2) bekezdésében meghatározottakra
terjed ki. 
(3) Az adóévet követő év február 15-ig az önkormányzati adóhatóság felé adatot szolgáltat – az adóalap csökkentő tételek ellenőrzése céljából – a folyékony hulladék elszállítására
feljogosított szervezet, a kibocsátók szennyvíztárolójából az előző évben elszállított folyékony hulladék mennyiségéről. 

A talajterhelési díj fizetése 
3. §

A talajterhelési díjat a kibocsátónak kell megállapítania, az önkormányzat által rendszeresített nyomtatványon bevallania és önadózás keretében megfizetnie Berettyóújfalu Város
Önkormányzata 60600242-11111142 számú talajterhelési díj beszedési számla megnevezésű számlájára a tárgyévet követő év március 31-ig. 

Díjmentesség 
4. §

 
(1) A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörhöz kapcsolódó talajterhelési díjra vonatkozóan mentességben részesülnek azon kibocsátók, akik a tárgyévben önkormányzat vagy járási hivatal
által folyósított rendszeres szociális ellátásban részesültek. 
(2) Mentességben részesül az építési telek vonatkozásában az építési telek tulajdonosa az építmény használatba vételi engedélyének megszerzéséig. 
(3) A mentességre irányuló kérelmet a kibocsátó a talajterhelési díj bevallására szolgáló nyomtatvány erre vonatkozó részének kitöltésével, így a bevallás benyújtásával egyidejűleg teheti
meg, melynek tartalmaznia kell a díjmentesség igénybevételének jogcímét, illetve a jogcímet bizonyító dokumentumokat. 

Értelmező rendelkezések 
5. §

a) Kibocsátó: a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 2. § (2) bekezdésére és a Ktd. 2. §-ára figyelemmel minden természetes személy, jogi személy és jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá és a helyi vízgazdálkodási hatósági engedélyezés alapján szennyvíz-elhelyezést –
ideértve az egyedi zárt szennyvíztározót is – alkalmaz. 
b) Műszakilag rendelkezésre álló közcsatorna: amely lehetővé teszi – műszaki kialakításánál, elhelyezkedésénél fogva – a rácsatlakozást. 

Záró rendelkezés 
6. §

Jelen rendelet 2016. február 1. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a talajterhelési díj helyi szabályairól szóló 36/2004. (XII. 03.) számú rendelet, valamint az azt módosító 51/2005. (XII.
23.) számú rendelet és a 30/2009. (X. 01.) számú rendelet 9.§-a hatályát veszti. 

Mellékletek
Bevallás szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjhoz

Berettyóújfalu Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2016.(I.29.) önkormányzati rendelete
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